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H O T Ă R Â R E A nr.25
Din 27.02.2023

privind Regurile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor
corelate cu nivelul și natura riscurilor locale în Comuna Petreu

Consiliul Local al comunei Petreu, întrunit în şedinţa ordinară din data

de 27.februarie.2023,

Având în vedere prevederile art.13 lit.b din Legea 307/12.07.2006 privind
apararea impotriva incendiilor si a art.14 lit.b din O.M.A.I. nr. 163 /28.02.2007 pentru
aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului cu nr. 578 din
20.02.2023 și referatul de specialitate nr. 579 din 20.02.2023

Ținând cont de prevederile Legii nr. 374 din 21 decembrie 2022 privind
schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor,
precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României, potrivit căreia denumirea comunei
Abrămuţ, judeţul Bihor, se schimbă în comuna Petreu, iar reşedinţa comunei Petreu,
judeţul Bihor, se stabileşte în satul Petreu;,

În temeiul prevederilor art. 129, alin (1), (2), lit. d), și alin. (7), lit h), art. 139 alin
(3), lit. a) și 196, alin. (1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulile și măsurile specifice de apărare împotriva
incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale în Comuna PETREU
conform prevederilor anexate la prezenta hotarare;

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotării se încredințează Primarul
Comunei Petreu;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Petreu;
- Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
- Instituției Prefectului Județului Bihor
- Site: www.comunapetreu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, --
”abțineri”, fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local
al comunei Petreu.

Contrasemnează pentru legalitate

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL
Marius-Florin CORPAȘ Mária TAKÁC S
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