
Anexa la HCL nr.112 din 18.08.2009

Măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac

Nr.
Crt.

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru 
îndepărtarea deficienţelor 
la normele de apărare 
împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

1 Deficienţe constatate la 
gospodăriile populaţiei şi 
menţionate la lit.b) 1..din 
raport

1.Verificarea înlăturării 
deficienţelor la gospodăriile 
populaţiei.

2. Continuarea controalelor 
la gospodăriile populaţiei. 
deficienţelor.

Semestrul 
II

-primar 
Vasile Ciceac
- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

2

Neasigurarea dotării 
complete cu mijloace de 
stingere la localurile de 
şcoală şi grădiniţe 
conform Planurilor de 
intervenţie.

Dotarea cu mijloace de 
stingere conform Planurilor 
de intervenţie la:
- localurile de şcoală nr.1, 
nr.2, nr.3, nr.5, Viile Vechi, 
Biblioteca şcolară.

- grădiniţa PN1

- grădiniţa PN2

Semestrul II - prof. Noghiu 
Vladimir

-director 
grădiniţă
-director Bujtar 
Bojena

3 Nemarcarea traseelor de 
evacuare cu indicatoare 
orientare la localurile de 
şcoală şi grădiniţe.

Marcarea traseelor de 
evacuare cu indicatoare 
conform art.23litf) şi art.36 
din Ordinul nr.163/2007 în: 
- localurile de şcoală nr.3, 
nr.5, nr.8, Bujac, Viile 
Vechi.

- Grădiniţa PN1, 

- Grădiniţa PN2
- Grădiniţa Viile Vechi

Semestrul 
II

-Prof. Noghiu 
Vladimir
- administrator 
Kraicsik Ioan

-director 
grădiniţă

- director
Buitar Bozena

4 Neasigurarea panoului de 
incendiu şi a dotării cu 
măşti contra gazelor 
conform Planului de 
intervenţie

Dotarea cu panou de 
incendiu şi cu două măşti 
contra gazelor

Semestrul 
II

-administrator
Mako Andrei

5 Lipsa şi neactualizarea 
Planurilor de intervenţie 

Alocarea de fonduri pentru 
servicii de elaborare a 

Semestrul 
II

-Consiliul local
-Primar



pentru stingerea 
incendiilor la primărie, 
casa de cultură şi 
bibliotecă.

planurilor de intervenţie.

6 Nu există instalaţia 
împotriva trăsnetului la 
localurile de şcoală nr.1 şi 
nr.2,conform 
normativului I.20-2000, 

Instalarea sistemului de 
protecţie împotriva 
trăsnetului la construcţiile 
localurilor de şcoală nr.2 şi 
nr.2 conform normativului 
I.20-2000

Semestrul 
II

-Prof. Noghiu 
Vladimir

7 Hidranţi exteriori defecţi 
sau/şi nesemnalizaţi.

Repararea hidranţilor ale 
reţelei de alimentare cu apă 
a localităţii şi semnalizarea 
hidranţilor cu indicatoare 
„H”

Permanent SC Compania de 
Apă Arad în 
baza contractului 
încheiat cu 
Consiliul local 
Nădlac

8 Informarea persoanelor 
fizice şi juridice pentru 
cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de 
apărare împotriva 
incendiilor la nivelul 
localităţii

Permanent -şef serviciu
Roszkoş Ioan
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