
                         

 R O M Â N I A                                                                                                                                      

JUDETUL MURES 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL    

H O T Ă R Â R E 
Nr. 19 din 18.04.2016 

 

Privind desemnarea persoanei – cadru tehnic cu atributii în domeniul apărarii 

împotriva incendiilor, la comuna Ogra 

 

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,    
 

                     Având în vedere: 

 -Raportul nr.2069 /13.04.2016 la proiectul de hotărâre privind desemnarea 

persoanei-cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 -Contractul de prestari servicii nr.19/03.12.2012 incheiat intre comuna Ogra si SC 

Caduana Safety SRL reprezentata prin d-na Biris Carmen, modificat prin actele aditionale 

ulterioare; 

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local; 

              Ţinând cont de prevederile: 

  -art.12 şi ale art.27 din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  -art.7 alin.(1) din Anexa- Norme metodologice de apărare împotriva 

incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I nr.163/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

  -art.3 din anexa –Criteriile de stabilire a consiliilor locale şi a operatorilor 

economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de 

specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul 

M.A.I nr.106/2007; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” , alin.(6) lit.”a” pct.8 si al art.45 

alin.(1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
H O T A R Ă Ş T E: 

 

            Art.1 Se aprobă desemnarea persoanei cu atribuţii de îndrumare ,control şi 

constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la comuna 

Ogra,judeţul Mureş,în persoana d-nei  BIRIS CARMEN, pe perioada valabilităţii 

contractului de prestari servicii incheiat cu comuna Ogra.   

            Art.2 Atribuţiile funcţiei sunt cele prevăzute in legislaţia în vigoare şi în  

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al Comunei Ogra. 

            Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul 

Comunei Ogra, judeţul Mureş si persoana desemnată. 

 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                              Lanțoș Ioan                                                                   AVIZAT, 

                                                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                  Crefelean Anicuţa-Ramona 



      

 
 

 

                       


