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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea Regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor 
pentru domeniul public şi privat al judeţului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conforrr 
prevederilor art.178 alin. (1 ) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/20 1S 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere.' 
- referatul de aprobare nr. 829 din 18.01.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţear 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 954 din 19.01.2021 privind Regulile şi dispoziţiile df 

apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţulu· 

Teleorman; 
- prevederile art.l5 lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriv~ 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.11 lit.d) din Hotărâre a Guvernului nr.1492/2004 privind principiilf 

de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
- avizul nr.1 din 03.10.2020 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

"A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate alf 

consiliului judeţean; 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. t) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codu· 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 69 alin. (1) lit. t) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţear 

Teleorman nr. 142/30.09.2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului df 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările Ş 

completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art.l82 alin.(l) şi art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanţa df 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările Ş 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.I. Se aprobă Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentn 
domeniul public şi privat al judeţului Teleorman, conform anexei care face part( 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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