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REFERAT

Către, 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul S.V.S.U. Nădlac, privind 
reglemetarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile 
construcţiilor Primăriei oraşului Nădlac, Casei de Cultură, Bibliotecii orăşeneşti, 
Centrului de zi Nădlac, Serviciului Poliţiei locale, Serviciului Local de Evidenţă 
informatizată a Populaţiei şi sala de sport, având în vedere:

- Prevederile art.19 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor;

- Prevederile art.2 lit m)-n) şi ale art.3 din Legea nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art.14 lit.d) şi ale art 106 din Norme generale de apărare 
împotriva incendiilor, aprobat prin Ordin nr.163/2007;

- Prevederile art.63(5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PROPUN:

Emiterea unei hotărâri privind reglementarea fumatului din punct de vedere al 
prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor Primăriei oraşului Nădlac, Casei de 
Cultură, Bibliotecii orăşeneşti, Centrului de zi Nădlac, Serviciului Poliţiei locale şi
Serviciului Local de Evidenţă Informatizată a Populaţiei, după cum urmează:
I.

a) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise. 
b) Prin spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice 

locale, culturale, de educaţie, sportive, spaţiile închise de la locul de 
muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi 
special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

c) Prin spaţiile închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din 
imobilele construcţii, spaţii de depozitare, sălile de şedinţe, sălile de 
consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, birourile şi camerele.

d) În spaţiul depozitului de carburaţi, locul cu pericol de explozie, este 
interzis şi accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete.

e) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este 
interzisă.

II. În toate instituţiile prevăzute la articolul 1 se afişează avertismentul „în 
această instituţie fumatul este complet interzis”.



III. Fumatul este permis în exteriorul clădirilor la distanţă mai mare de 40 m 
faţă de locurile în care există pericol de explozie; gaze şi lichide combustibile, 
10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, 
hârtie etc. Locul se marchează cu indicatorul „Loc pentru fumat” şi se 
prevede cu vase cu nisip, mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
instrucţiuni cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de 
comportare în caz de incendiu.
IV. De supravegherea respectării reglementării privind interzicerea fumatului 
se desemnează următoarele persoane:
- la locurile de muncă din construcţia primăriei, Roszkoş Ioan, şef serviciu;
- la Casa de cultură, dl Kresan Andrei, referent;
- la Biblioteca orăşenească Nădlac, dna Mako Jelmira, bibliotecar;
- la Centrul de zi Nădlac, dl Iaroş Rudolf, director;
- la Serviciul Poliţiei Locale Nădlac, dl Pop Ioan, referent;
- la Serviciului Local de Evidenţă informatizată a Populaţiei, dl Peşte 

Cosmin, referent;
- la sala de sport, admnistratorul.
V. Nerespectarea prevederilor punctului I lit.a) constituie contravenţie şi se 
sancţionează potrivit legii.
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