Antet primărie
Dispoziția
nr. ______ din _____
privind reglementarea accesului şi acționarea echipamentelor de alarmare
Având în vedere următoarele prevederi legale: art. 6, art. 8, art. 24, art. 25, art. 43 și art. 45 din
OMAI 1259/2006, art. 27 lit. d, e, i, j, art. 41 alin. (2) , art. 44, din Legea 481 din 2004, republicată
privind protecția civilă,
În temeiul art. 63 alin. (1) lit. e), art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din legea 215/2001
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
Dispune:
Art. 1. Se interzice accesul persoanelor neautorizate la panoul de comandă al sirenelor/sirenei
electrice/electronice aflate în următoarele locații: ….. (se vor enumera locațiile sirenelor și
dispunerea panourilor de comandă/cofret de acționare).
Art. 2 Cofretul sirenei/sirenelor va fi menținut în permanență închis, cheile de acces vor fi păstrate
în…..(locația de păstrare a cheilor)
Art. 3 Verificarea stării de operativitate a mijloacelor de alarmare se va realiza pe timpul
exercițiilor de alarmare publică planificate împreună cu reprezentanții ISU „CRIȘANA”, respectiv
semestrial prin impulsuri scurte de către echipa de avertizare – alarmare constituită în cadrul
serviciului voluntar, fiind făcute consemnări privind eventualele probleme apărute și propuneri
pentru remedierea acestora într-un registru special întocmit în acest sens.
Art. 4 Lucrările de întreținere şi reparare a mijloacelor de înştiinţare-alarmare se asigură de către
personal tehnic autorizat, pe baza contractelor sau a convenţiilor legal încheiate.
Art. 5 Acționarea mijloacelor de alarmare proprii, se va realiza numai cu aprobarea președintelui
comitelui local pentru situații de urgență sau înlocuitorului legal, iar pentru acționarea
echipamentelor deținute de operatorii economici sursă de risc, cu informarea în prealabil a
conducerii acestora. Personalul desemnat pentru acționarea sirenelor este nominalizat în anexa nr. 1
la prezenta dispoziție.
Art. 6 Folosirea mijloacelor de alarmare în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate este
interzisă.
Art. 7 Prin mijloacele de alarmare se vor transmite doar semnalele cu semnificația prevăzută la art.
25 din OMAI 1259/2006;
Art. 8 Clopotele bisericilor vor fi folosite pentru alarmarea populație doar în situații excepționale,
prin grija personalului bisericesc.
Art. 9 Prezenta dispoziție va fi transmisă spre luare la cunoștință pe baza de semnătură tuturor
persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 .
PRIMAR

Anexa nr. 1
Tabel nominal cu persoanele cu responsabilități în privința alarmării populației
Nr. crt.
1

2
3
4
5
6

Responsabilitatea
Persoana desemnată
Întreținerea mijloacelor de alarmare
conform art. 4 din prezenta
dispoziție
Acționarea sirenei nr. 1 (locația
exactă)
Acționarea sirenei nr. 2 (locația
exactă)
………………………..
Acționarea clopotelor bisericii
Denumire din sat/oraș/ Denumire
Acționarea clopotelor bisericii
Denumire din sat/oraș/ Denumire
………………………..

Semnătură

