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 HOTĂRÂREA nr. 183 
Din 15.09.2011 

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare 
împotriva incendiilor constatate  în perioada controlului desfăşurat de inspectorii 

Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, la Primăria 
oraşului Nădlac şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului 

local Nădlac 
 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.09.2011, 

Având în vedere: 
  - expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.11487/2011 
  - raport privind analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor în urma constatărilor  

controlului desfăşurat de inspectoriidin cadrul Inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad,  în perioada 16.08-19.08.2011, la Primăria 
oraşului Nădlac şi la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea 
Consiliului local Nădlac, nr.11104 din 31.08.2011 

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

- prevederile art.150 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate 
prin Ordinul nr.163/2007; 

- 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 în perioada controlului desfăşurat de inspectorii din cadrul 
Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, la Primăria 
oraşului Nădlac şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului 
local Nădlac, 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 din cadrul primăriei; 
- Compartimentului coordonare- achiziţii publice din cadrul primăriei; 
- Inspectorului de protecţie civilă din cadrul primăriei; 
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- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- 
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios. 
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Anexa la HCL nr.183 din 15.09.2011 

 
Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la 

Primăria oraşului Nădlac şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac 
 
 

Nr. 
Crt. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 
îndepărtarea deficienţelor la normele 
de apărare împotriva incendiilor 

Termen de 
realizare 

Răspunde 

1 Normativ privind protecţia 
construcţilor împotriva trăsnetului 
I20/2000, art. 5.1. nu s-a efectuat 
verificarea periodică a instalaţiei de 
protecţie împotriva trăsnetului la 
clădirea primăriei; 

Verificarea instalaţiei de 
protecţie împotriva trăsnetului la 
clădirea primăriei, conform 
I20/2000, art. 5.1 

30.09.2011 -Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

2 Normativ pentru proiectarea şi 
executarea instalaţiilor electrice cu 
tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V 
c.a. I 7/2002, art.7.13.15, tab.7.13, 
pct.1, lit.e)- clădirea primăriei 
(administrativă cu public) nu este 
dotată cu iluminatul de siguranţă 
pentru evacuare; 

Realizarea iluminatului de 
siguranţă pentru evacuare la 
clădirea primăriei, conform  
I 7/2002, art.7.13.15, tab.7.13, 
pct.1, lit.e). 

31.12.2011 -Vasile Ciceac, 
primar; 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

3 Legea nr.307/2006, art.19, lit. j) 
coroborat cu art. 28, lit.c) din OMAI 
nr.163/2007 pentru aprobarea 
normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor- nu s-a asigurat 
întocmirea planului de intervenţie în 
caz de incendiu la primărie. 

Alocarea fondurilor pentru/şi 
întocmirea planului de 
intervenţie în caz de incendiu la 
obiectivele:primăriei, casei de 
cultură şi bibliotecii Nădlac. 

Se alocă 
fonduri  în 
bugetul 
local în 
anul_____ 

-Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar; 
-Compartiment  
coordonare- 
achiziţii publice; 
- Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 
 

4 Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, art.10, pct.1 – 
Consiliile locale nu colaborează între 
ele, contribuind cu forţe şi mijloace, 
pe bază de reciprocitate sau pe bază 
contractuală pentru limitarea 
propagării şi stingerea incendiilor, 
precum şi pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor acestora 
 

Înaintarea scrisorilor de intenţie 
în vederea încheierii de convenţii 
de  colaborare pe bază de 
reciprocitate în domeniul 
stingerii incendiilor cu consiliile 
locale ale localităţilor învecinate 
şi încheierea acestor convenţii 
pentru limitarea propagării şi 
stigerii incendiilor. 

31.11.2011 -Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar 

5 O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi 
dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, art.4, pct.2, 
coroborat cu art.11 pct.1,lit.d)- 
serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă al oraşului Nădlac este 
clasificat de categoria a IV-a, dotarea 
acestuia fiind cu două autospeciale 
pentru stingerea incendiilor  

Dotarea serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă cu încă 
o autospecială pentru stingerea 
incendiilor, potrivit O.M.A.I. nr. 
718/2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică 
şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, art.4, 
pct.2, coroborat cu art.11 
pct.1,lit.d). 

Se alocă 
fonduri  în 
bugetul 
local în anul 
_______ 

-Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar 



( actualmente serviciul voluntar are în 
dotare o singură autospecială de stins 
incendii APCT 8135). 
 

 

6 Stabilirea, afişarea şi marcarea 
locurilor/spaţiilor de evacuare în caz 
de urgenţă; 

Afişarea şi marcarea 
locurilor/spaţiilor de evacuare în 
caz de urgenţă; 

31.10.2011 Luca Ioan, 
inspector 
protecţia civilă 

7 Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor; Efectuarea 
exerciţiilor/aplicaţiilor conform 
planificării pe anul 2011. 

31.12.2011 Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

8 Puncte de informare; Înfiinţarea punctului de 
informare a cetăţenilor privind 
apărarea împotriva incendiilor, 
în spaţiul de aşteptare situat în 
holul primăriei. 

30.09.2011 -Vasile Ciceac, 
primar 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

9 Centre de informarea cetăţenilor. Înfiinţarea unui centru de 
informare a cetăţenilor privind 
apărarea împotriva incendiilor la 
bibioteca orăşenească sau în 
clădirea nouă a primăriei 

30.09.2011 -Vasile Ciceac, 
primar; 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 
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