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HOTĂRÂREA NR. 150 
din 31 august 2018 

privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale Oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit dt:; Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
• Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 13 lit. b), art. 14 lit.b) din Legea nr.

307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art.14 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate 
prin Ordinul nr. 163/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale art. 36 alin. 
(1 ), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 
nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. - Se aprobă organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraş Buftea, cnform Anexelor 1-3, parte 
integrantă a prezentei hotărâri: 

Anexa 1 - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
oraşului Buftea, judeţul Ilfov; 

Anexa 2 - Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate 
cu nivelul şi natura riscurilor locale; 

Anexa 3 - Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor 
cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul oraşului Buftea. 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea, prin compartimentul de specialitate şi 
personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, vor lua 
măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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