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 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor in 

comuna Sieu Magherus pe semestrul  I al anului 2021 
 

 
Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat on-line in 

sedinta ordinara in data de 29.07.2021; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare  nr.5196/22.07.2021 intocmit de primarul comunei Sieu Magherus; 

-raportul intocmit de domnul Bozga Dorin sef  SVSU inregistrat sub nr.5197/ 22.07.2021; 

-avizul  nr. 18  /27.07.2021 al comisiei  de specialitatea nr. 2 din cadrul Cinsiliului local 

Sieu Magherus ; 

            -prevederile art.13 lit i si art 27 lit.e Legii nr.307/2006,republicata privind apărarea 
împotriva incendiilor ; 

         -prevederile  art.14 lit.e din Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 
         -prevederile Ordinului nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
         - prevederile Ordinului nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor 

locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
    -prevederile Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă; 

-prevederile art.129 alin.1 ,art.139 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

          In temeiul     art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor  
la nivelul comunei Sieu Magherus la finele semestrului I al anului 2021 , prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș 
astfel : din totalul de 13 consilieri, prezenți 12 consilieri, voturi pentru 12 ,abţineri - , împotrivă - . 

 

      Art.3. Prezenta hotarare  se publica pe pagina de internet a institutiei  si se comunica prin 

grija secretarului general al comunei d-na Dan Marinela Dalia cu: 

-primarul comunei Sieu Magherusd-l Mititean Sorin Aurel; 

-d-l Bozga Dorin sef SVSU; 

-Institutia Prefectului judetul Bistrita Nasaud;  
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