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 HOTĂRÂREA nr. 155 

Din 28.07.2011 
privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare 
împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în 

semestrul I al anului 2011, precum şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor 

 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.07.2011, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.9129/2011 
- 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 2011 în sectorul de competenţă, cu nr.8549 
din 05.07.2011; 

- Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nuvelul 
oraşului Nădlac pe semestrul I al anului 2011 nr. 8550/05.07.2011. 

- prevederile art.13, lit i)  din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.14, lit.e) şi lit.f) din Normele generale de apărare împotriva 
incendiilor aprobate prin Ordin nr.163/2007. 

- 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 pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare 
împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în 
semestrul I al anului 2011, precum şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

http://www.primaria-nadlac.ro/


- primarului oraşului Nădlac; 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad; 
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac; 
- Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei; 
- Grupului Şcolar „ Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”; 
- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac; 
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios administrativ- 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
                Mokoș Pavel                          Secretar 

  Gros Alexandru 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa la HCL nr.155  din 28.07.2011 
 

 
Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apĂRare împotriva 
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în 

semestrul I al anului 2011, precum şi pentru optimizarea capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor 

 
 
Nr. 
Crt. 

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

Termen 
de 
realizare 

Răspunde 

0 1 2 3 4 
1.  art.4.13 NP086-2005 

Normativ pentru 
proiectarea, executarea şi 
exploatarea instalaţiilor de 
stingere a incendiilor: 
hidranţii interiori de 
incendiu nu sunt marcaţi 
cu iluminat de siguranţă în 
clădirea Casei de cultură a 
oraşului. 

Marcarea hidranţilor 
interiori de incendiu cu 
iluminatul de siguranţă 
conform art.4.13 NP086-
2005 Normativ pentru 
proiectarea, executarea şi 
exploatarea instalaţiilor de 
stingere a incendiilor 

31.08.2011 Kresan Andrei 

3 Art.110 alin 2 OMAI 
nr.163/2007 pe calea de 
evacuare (parter, accesul 
principal în instituţia 
localul de şcoală nr.1) este 
amplasată o construcţie 
provizorie. 

Eliberarea căii de 
evacuare, la parterul 
clădirii liceului, de 
construcţia provizorie, cu 
respectarea prevederilor 
art.110 alin.2 din Ordinul 
163/2007. 

15.09.2011 -Director 
prof. Huszarik 
Alexandrina 
- Borlea Ioan 
 

4 Art. 2.6.16 Normativ IP 
118/1999-sensul de 
deschidere a uşi de acces 
la intrarea în şcoală este 
contrar sensului de 
evacuare a persoanelor, 
localul de şcoală nr.1 şi 
nr.2. 

Modificarea sensului de 
deschidere a uşii de acces 
în şcoală, la local nr.1 şi 
nr.2 conform art.2.6.16 
din IP 118/1999. 

15.09.2011 -Director 
Prof. Huszarik 
Alexandrina 
-Borlea Ioan 

5 art.2.2.1. Normativ I 
20/2002- clădirea şcolii nu 
este echipată cu instalaţia 
de protecţie la trăsnet. 

Echiparea clădirii şcolii cu 
instalaţia de protecţie la 
trăsnet, conform art.2.2.1 
Normativ I 20/2002. 

15.09.2011 -Director 
Prof. Huszarik 
Alexandrina 
-Borlea Ioan 
 

6 Art.4.2.107 Normativ 
P118/1999- nu există 
scara exterioară de 
evacuare a persoanelor în 
caz de incendiu la clădirea 
Centrului de zi Nădlac. 

Realizarea proiectului de 
execuţie şi a construcţiei 
scării exterioare de 
evacuare a persoanelor în 
caz de incendiu la clădirea 
Centrului de zi Nădlac, 
potrivit art.4.2.107 

30.08.2011 Director  
Iaroş Rudolf 



Normativ P118/1999. 
7 Deficienţe la normele de 

apărare împotriva 
incendiilor constatate în 
gospodăriile populaţiei. 

1.Verificarea înlăturării 
deficienţelor constatate la 
gospodăriile populaţiei. 
2.Continuarea controalelor 
de prevenire la normele 
de apărare împotriva 
incendiilor în gospodăriile 
populaţiei.  
 

Permanent -primar  
Vasile Ciceac 
- şef.serviciu 
Roszkoş Ioan 

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 

9 Dotarea cu echipamente, 
accesorii şi mijloace de 
stingere menţionate în 
Raportul de evaluare a 
capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor. 

Alocarea fondurilor pentru 
dotarea cu echipamente, 
accesorii şi mijloace de 
stingere 

Semestrul 
II 

Consiliul local 
Nădlac 

10 art.19 lit.j) Legea 
307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor: - 
conducătorul instituţiei nu 
a asigurat întocmirea 
planului de intervenţie 
pentru clădirile primăriei, 
casei de cultură şi 
bibliotecii. 

Alocarea fondurilor în 
vederea realizării 
serviciilor pentru execuţia 
planului de intervenţie 
pentru clădirea Primăriei, 
casei de cultură şi a 
Bibliotecii, conform art.19 
lit.j) Legea 307/2006   

30.06.2011 -Consiliul local 
Nădlac 
-Primarul 
oraşului Nădlac 
Vasile Ciceac 
-
comparimentul 
achiziţii 
publice, 
-Roszkoş Ioan 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
                Mokoș Pavel                          Secretar 

  Gros Alexandru 
 

 


