
 

     HOTĂRÂRE 
 

privind desemnarea domnului Strujan Constantin, persoană cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Boroaia, județul Suceava 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 
înregistrată sub nr. 5701 din 20.10.2016 ; 
 - Raportul compartimentului SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 5702 din 20.10.2016; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor din cadrul consiliului local Boroaia, 
judeţul Suceava înregistrat sub nr. 5776 din 27.10.2016; 
 - prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, 
art.2 din Ordinul MAI 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 și art. 14 lit. h) din Ordinul MAI nr. 
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit. a), pct. 8 , art.45 alin.(1)  coroborat cu art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  (1) Începând cu data prezentei se desemnează domnul Strujan Constantin, persoană 
cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Boroaia, județul Suceava. 

  (2) Activitatea se desfășoară prin cumul de funcții 
Art.2  Atribuțiile persoanei desemnate la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Dencef Valentin                                                 
                                           Contrasemnează, 
                                                                                                                                           Secretarul Comunei, 
                                         Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 27 octombrie 2016 
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