
                ANEXA  
             la H.C.L. nr. 22 din 14.02.2006 
 

Măsuri pentru eliminarea neregulilor  privind apărarea împotriva incendiilor constatate în urma 
controlului efectuat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  

„ Vasile Goldiş” Arad  
 

Nr. 
Crt. 

Deficienţe/nereguli Măsuri pentru eliminarea 
deficienţelor/neregulilor 

Răspunde 
pentru 

realizarea 
măsurilor 

Termen de 
rezolvare 

0 1 2 3 4 
1.  Spaţiul centralei termice de la Centrul 

de Zi Nădlac nu are uşă RF 15 minute, 
iar geamurile sunt din termopan. 

Realizarea uşii de la inrarea în spaţiul 
centralei termice din material 
rezistent la foc conform Normativului 
P118/1999 şi realizarea unui geam 
din sticlă conform Normativului 
gaze/2004 

-Iaroş Rudolf, 
Director  Centru 
de zi Nădlac 

3.04.2006 

2. Nerealizarea verificării periodice a 
scărilor din dotarea autospecialei psi şi 
al serviciului voluntar. 

Verificarea scărilor de către operator 
autorizat pentru aceste accesorii. 

-şeful serviciului 
voluntar 
-Roszkoş Ioan 
 

30.04.2006 

3. Nu există asigurat iluminatul de 
siguranţă la remiza psi. conform  
I 7/2003. 

Realizarea iluminatului de siguranţă la 
remiza psi conform normativelor. 

-şeful serviciului; 
-Roszkoş Ioan 

31.05.2006 

4. Nu există asigurat iluminatul de 
siguranţă la Biblioteca orăşenească 
conform I 7/2003 şi 18/2003 

Realizarea iluminatului de siguranţă la 
Biblioteca orăşenescă conform 
normativelor. 

-Moko Jelmira, 
bibliotecar 

30.04.2006 

5. Imobilul localului de şcoală nr.2 nu 
este asigurat cu paratrăznet  conform 
normelor I 20/2000. 
 

Realizarea sistemului de protecţie 
împotriva trâznetului (paratrăznet) a 
localului de şcoală nr.2 de cotre 
operator autorizat. 

-Rău Lehoczki 
Adrian, 
director, 

30.06.2006 
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0 1 2 3 4 
6. În realizarea controalelor privind 

respectarea normelor de apărare 
împotriva incendiilor, de către grupele 
de prevenire la unităţi de cult în 
perioada slujbelor religiose ţinute cu 
ocazia sărbătorilor, la locuri cu 
aglomerări de persoane, precum şi în 
locuri unde se organizează jocuri de 
artificii.  

Realizarea acţiunilor control şi de 
prevenire de către compartimentul  
prevenire al Serviciului voluntar. 

-Şeful serviciului 
voluntar, 
-şeful 
compartimentului 
de prevenire al 
serviciului 
voluntar, 

permanent 

7. In realizarea  controalelor la unităţile 
de învăţământ şi punerea la dispoziţia 
acestora materiale informatice 
referitoare la modul de comportare în 
caz de incendiu. 

Executarea de controale privind 
respectarea normelor de apărare 
împotriva incendiilor la instituţiile de 
învăţământ şi punerea la dispoziţia 
responsabilului cu probleme de psi din 
instituţie a materialelor de informare 
referitoare la modul de comportare în 
caz de incendiu 

-şeful serviciului 
voluntar, 
-şeful 
compartimentului 
de prevenire, 

permanent 

8. Punerea în aplicare a prevederilor H.G. 
nr.1579/2005 de la data intrării în 
vigoare 10.02.2006. 

Încheierea contractelor de voluntariat 
la personalul voluntar pentru Serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă 
Nădlac. 

-primar, 
-şeful serviciului 
voluntar, 

permanent 
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