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HOTĂRÂREA 
  nr. 21 din 28.09.2012  

 
- privind aprobarea luării unor măsuri compenstorii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate 

la incendiu pentru obiectivul ,,Anexă primărie” – comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov 
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2012; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, referatul 
întocmit de viceprimarul comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 
şi nr. 3; 
 Având în vederea solicitarea în acest sens provenită de la Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă 
Braşov; 
 În conformitate cu prevederile Notei nr. 2 de la Tabelul 2.2.2. din Normativul de siguranţă la 
incendiu a construcţiilor, indicativ P118/1999, care permite ca în cadrul limitei de proprietate să se adopte 
distanţe de siguranţă mai mici decât cele normate, cu condiţia luării de măsuri compensatorii, corroborate 
cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 8 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1 - 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă luarea unor măsuri compensatorii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la 
incendiu pentru obiectivul ,,Anexă primărie” – comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov, astfel: 
 

 amplasarea Anexei primăriei conform planului de situaţie anexat; 
 prevederea a câte unui detector autonom de fum pe fiecare nivel al clădirii, ca măsură de protecţie 

compensatorie (alegerea, amplasarea şi montarea acestora se va face de către o firmă de 
specialitate); 

 interzicerea fumatului în exteriorul Anexei primăriei, în zona centralei termice. 
 

Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, 
Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Sergiu Oliver BORCEA                                                  Avizează pentru legalitate, 
       SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian – Constantin GĂITAN 
                   


