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HOTĂRÂREA nr.109
din 29.07.2010

privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la
nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac, în semestrul I al anului 2010

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7233/2010
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare

împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurarte de serviciul voluntar în semestrul I 2010 în
sectorul de competenţă, cu nr.7228/2010;

- prevederile art. 13 lit i) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- prevederile art. 18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de

prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
aprobate cu Ordin nr.160/2007;

- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism,

administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă măsurile de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale al oraşului Nădlac în semestrul I al anului 2010, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac;
- Compartimentului contabilitate-casierie;
- Grupului Şcolar „ J.G.Tajovsky Nădlac”;
- Centrului de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac;
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,Juridic, Relaţii Publice şi

Secretariat - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA SECRETAR

ALEXANDRU GROS



Anexa la HCL nr.109 din 29.07.2010

Măsuri de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la nivelul
unităţii administrativ teritoriale Nădlac, în semestrul I al anului 2010

Nr.
Crt.

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru îndepărtarea
deficienţelor la normele de

apărare împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

0 1 2 3 4
1 Deficienţe constatate la

gospodăriile populaţiei şi
menţionate la pct.1.din
raport

1.Verificarea înlăturării
deficienţelor la gospodăriile
populaţiei.
2. Continuarea controalelor la
gospodăriile populaţiei.
deficienţelor.

Permanent -primar
Vasile Ciceac
- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

2 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 PP1,

- Grădiniţa PN2
- Grădiniţa Viile Vechi

30.09.2010 -Prof. Noghiu
Vladimir
- administrator
Kraicsik Ioan

-director grădiniţă
PP1

- director
Bujtar Bozena

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

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

30.09.2010 Prof. Noghiu
Vladimir, director
adjunct

4 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, director
adjunct

5 La Liceul „J.G.Tajovsky”
Nădlac la Localul de şcoală
nr.1, nr.2 clasele V-VIII şi
Grădiniţa PP1, uşile de
evacuare au sensul de
deschidere contrar sensului
de evacuare a persoanelor
conform P118/1999.

Modificarea deschiderii uşilor de pe
traseul de evacuare, în sensul  în
direcţiei de evacuare a persoanelor la
Localul de şcoală nr.1, nr.2 clasele V-
VIII şi Grădiniţa PP1.

Semestrul II Conducerea :
-G.Şc.”
J.Gr.Tajovski”
Nădlac

-Grădiniţa PP1

6 Lipsa şi neactualizarea
Planurilor de intervenţie
pentru stingerea
incendiilor la primărie,
casa de cultură şi

Achiziţia serviciilor de întocmire şi
de actualizare planurilor de
intervenţie împotriva incendiilor la
primărie, casa de căldură şi
bibliotecă.

Semestrul II -Compartimentul
achiziţii publice
-Primar



bibliotecă.
0 1 2 3 4
7 Nu s-a realizat construirea

scării pentru evacuarea
persoanelor în cazul
situaţiilor de urgenţă de la
etajul clădirii Centrului de zi
conform IndicativP118
20.4.2.107.

Realizarea proiectului şi a lucrărilor de
execuţie a scări de evacuare a
persoanelor în cazul situaţiilor de
urgenţă de la etajul clădirii Centrului de
zi conform Indicativ P118  20.4.2.107.

30.06.2010 - director
Jaroş Rudolf

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

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Huszarik Alexandrina Nicoleta SECRETAR

Gros Alexandru


