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ANEXA la HCL nr.141 din 22.09.2009

Măsuri pentru remedierea neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor de către Inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad  în luna iulie 2009 la Primăria oraşului Nădlac, instituţiile şi  Serviciile 

subordonate Consiliului local Nădlac

Nr.
Crt.

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

Termen de 
realizare

Răspunde

1 Nu s-a asigurat întocmirea planului de 
intervenţie în caz de incendiu la sediul 
Primăriei, la Casa de cultură şi Biblioteca 
orăşenească, conform art. 19 lit.j) din Legea 
nr.307/2006

Alocarea fondurilor pentru întocmirea planului de 
intervenţie în caz de incendiu la sediul Primăriei, la 
Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, conform 
art. 19 lit.j) din Legea nr.307/2006

31.12.2009 Consiliul local
Roszkoş Ioan

2 Nu s-a realizat verificarea periodică a 
mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor (stingătoarelor) care au termenul de 
valabilitate prescris de producător depăşit la 
Primăria Nădlac, conform art.135 din Legea 
nr.307/2006.

Verificarea periodică a mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva incendiilor (stingătoarelor) care 
au termenul de valabilitate prescris de producător 
depăşit la Primăria Nădlac, Casa de cultură şi 
Bibliotecă conform art.135 din Legea nr.307/2006

31.10..2009
Roszkoş Ioan

3 Nu există aviz de securitate la incendiu pentru 
construcţia campusului şcolar din oraşul Nădlac
art. 30 alin. 1. din Legea nr.307/2006;

Solicitarea avizului de securitate la incendiu pentru 
construcţia campusului şcolar din oraşul Nădlac; 31.10.2009

Dvorciac Dan, 
arhitect şef

4 Nu a solicitat avizul de securitate la incendiu 
pentru extinderea reţelei de apă pe străzile 1
Decembrie, V. Lucaciu, M.Kogâlniceanu, I.L. 
Caragiale, M. Eminescu ( CU 85/4.11.2008, AC 
44/6.11.2008) art.30 alin.1 din Legea 
nr.307/2006.

Solicitarea avizului de securitate la incendiu pentru 
extinderea reţelei de apă pe străzile 1 Decembrie, 
V. Lucaciu, M.Kogâlniceanu, I.L. Caragiale, M. 
Eminescu ( CU 85/4.11.2008, AC 44/6.11.2008).

31.10.2009
Dvorciac Dan, 
arhitect şef.

5 Necesitatea actualizării organigramei 
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Actualizarea organigramei Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă.

31.10.2009 Vasile Ciceac, 
primar
Roszkoş Ioan, şef 
serviciu

6 Necesitatea actualizării Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a SVSU

Actualizării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a SVSU.

31.10.2009 Consiliul local
Roszkoş Ioan

7 Se impune avizarea de către ISU Arad a Înaintarea ISU a Planului de pregătire profesională 30.09.2009 Roszkoş Ioan, şef 



2

Planului de pregătire profesională anuală şi 
lunară a personalului, pe teme şi exerciţii.

anuală şi lunară a personalului, pe teme şi exerciţii 
pentru avizare

serviciu

8 Nu există în dotare costum anti caloric pentru 
intervenţii la incendii în condiţii de temperaturi 
ridicate la serviciul voluntar.

Alocarea fondurilor pentru dotarea S.V.S.U. cu 
costum anti caloric pentru intervenţii la incendii în 
condiţii de temperaturi ridicate.

31.12.2009 Consiliu local

9 Mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor (stingătoarele) au perioada de 
valabilitate prescrisă de producător depăşită la 
Centrul de zi Nădlac, art.135 din Ordinul 
163/2997;

Verificarea stingătoarelor care au perioada de 
valabilitate prescrisă de producător depăşită la 
Centrul de zi Nădlac, conform art.135 din Ordinul 
163/2997;

30.09.2009
Jaroş Rudolf, 
director

10 În dreptul uşii de evacuare înălţimea pragului 
este mai mare de 2,5 cm prevăzută în 
Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor 
indicativ P118/1999 art.2.6.18, la Centrul de Zi 
Nădlac.

Realizarea unei soliţii constructive pentru reducerea 
înălţimii pragului uşii de evacuare sub 2,5 cm.

30.09.2009 Dvorciac Dan, 
arhitect şef,

Iaroş Rudolf, 
director

11 Construcţia centrului de zi nu este prevăzută cu 
scara de evacuare a persoanelor de la etaj, 
conform art.4.1.1 din Normativ P118/1999.

Alocarea fondurilor şi realizarea scării de evacuare 
a persoanelor de la etaj la Centrul de Zi, conform 
art.4.1.1 din Normativ P118/1999.

31.10.2009 Consiliul local,
Iaroş Rudolf, 
director

12 Nu s-a asigurat verificarea mijloacelor de 
apărare împotriva incendiilor respectiv a 
stingătoarelor care au termenul de verificare 
expirat la Gr. Şcolar J.G. Tajovsky, conform 
art.19 lit.l) din Legea nr.307/2006;

Verificarea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor respectiv a stingătoarelor care au 
termenul de verificare expirat la Gr. Şcolar J.G. 
Tajovsky Grădiniţa PN 1 şi Grădiniţa PN2, potrivit
art.19 lit.l) din Legea nr.307/2006;

31.10.2009 Noghiu Vladimir, 
director adj.
Bujtar Bozena, 
director
Radici Alena

13 Căile de evacuare nu sunt marcate cu 
indicatoare standardizate în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare la local nr.3, 
nr.5 şi nr.8, conform art.108 din Ordinul 
nr.163/2007;

Marcarea căilor de evacuare cu indicatoare 
standardizate în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare la local nr.3, nr.5 şi nr.8, 
conform art.108 din Ordinul nr.163/2007

31.10.2009 Noghiu Vladimir, 
director adjunct

14 Gabaritul căilor de evacuare este redus prin 
depozitarea de materiale de mobilier din lemn ( 
bănci, dulapuri) la localul nr.2, se încalcă 
prevederile art.110 din Ordinul nr.163/2007;

Eliberarea căilor de evacuare de la localul de şcoală 
nr.2, conform Ordinului nr.163/2007;

30.09.2009 Administrator
şcoală

15 Sensul de deschidere a uşilor de evacuare spre 
exterior, este spre interior, invers sensului de 
ieşire a persoanelor la localul de şcoală nr.2 şi 

Înlocuirea uşilor existente cu uşi care se deschid 
spre exterior, în sensul traseului de evacuare, la 
localul de şcoală nr.2, şi la localurile nr.1 şi 3 cu 

Trimestrul IV
2009

Consiliul local,
Huszarik 
Alexandrina, 
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nr.3, conform art.2.6.16 din Normativului 
P118/1999;

acceptul proprietarilor construcţiilor. director,

16 Holurile localului nr.1 nu sunt dotate cu minim 
2 stingătoare pe nivel potrivit  Art.3.10.1 din  
Normativul P118/1999-;

Dotarea holurilor localului de şcoală nr. 1 cu minim 
2 stingătoare conform Normativul P118/1999

30.09.2009 Noghiu Vladimir, 
director adj.

17 Mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor nu sunt marcate la toate localurile de 
şcoală conform HG 917/2006 şi art.134 din 
Ordinul 163/2007;

Marcarea mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor la toate localurile de şcoală conform HG 
917/2006 şi art.134 din Ordinul 163/2007;

31.10.2009 Noghiu Vladimir, 
director

18 Nu există instalaţia de protecţie împotriva 
trăsnetului la localul de şcoală nr.1 şi nr.2, 
conform art.2.2.1 Indicativ I 20/2000.

Realizarea instalaţiei de protecţie împotriva 
trăsnetului la localul de şcoală nr.1 şi nr.2, conform 
art.2.2.1 Indicativ I 20/2000.

Trimestrul IV
2009

Noghiu Vladimir, 
director adj.

19 Instalaţia electrică se exploatează cu defecţiuni 
(contacte improvizate la siguranţele tabloului 
electric la grădiniţa din Bujac), art.81 alin.(2) 
din Ordinul nr.163/2007

Repararea instalaţiei electrice, înlocuirea 
siguranţelor existente cu siguranţe calibrate la 
Grădiniţa PN1 din Bujac.

30.09.2009 Administrator 
şcoală

20 Mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor (stingătoarele) au termenul de 
valabilitate prescris de producător depăşit la 
Grădiniţa PN1 şi PN2, conform art.135 din 
Ordinul nr.163/2007.

Verificarea stingătoarelor care au perioada de 
valabilitate prescrisă de producător depăşită din 
dotarea Grădiniţelor PN1 şi PN2.

31.10.2009 Radici Alena, 
director,

Bujtar Bozena, 
director

21 Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare se 
face spre interior, contrar sensului de evacuare 
al persoanelor la Grădiniţa PN1, art3.6.8 
Normativ P 118/1999 .

Înlocuirea uşilor existente cu uşi care se deschid 
spre exterior, în sensul traseului de evacuare la 
Grădiniţa PN1.

Trimestrul IV 
2009

Consiliul local,

Radici Alena, 
director

22 Depozitarea în podul grădiniţei PN1 a 
materialelor combustibile (mobilier din lemn), 
contrar prevederilor art.30 alin(2) din HCJ Arad 
nr.18/2000 Privind aprobarea regulilor şi 
dispoziţiilor împotriva incendiilor pentru 
domeniul public şi privat al judeţului Arad .

Evacuarea din podul Grădiniţei PN1a materialelor 
combustibile )mobilier din lemn)

30.09.2009 Administrator 
grădiniţă

Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează pentru legalitate
              Faur Maria Carmen        Secretar

                Alexandru Gros


