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EXPUNERE DE MOTIVE:

CICEAC VASILE, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac,
Având în vedere:
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 Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare, cu titlu exemplificativ:
„Art.13. Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
a)aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea
administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare
pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia
funcţionează;
b)emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de
apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă;
c)instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor
locale;
d)înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul
voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al
acestuia;
e)desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului,
cu avizul inspectoratului;
f)prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local,
sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii
atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită
controlul folosirii acestora;
g)cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea
bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie,
distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de
persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie,
pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe
ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii
atribuţiilor specifice;
h)asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de
amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru
realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în
caz de incendiu;

i)analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare
împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi
informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea
acesteia;
j)asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea
serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva
incendiilor”
- Prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul nr.163/2007
- prevederile
Regulamentului
de
planificare,
organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă, aprobat prin Ordinul nr.160/2007, cu titlu
exemplificativ:
„Art.18. Pe baza constatărilor rezultate, şeful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă întocmeşte, semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a
neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, şi propune
măsuri pentru remedierea acestora.”
- Prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, punctul 8 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
PROPUN:
Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de
hotărâre 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, conform
propunerii serviciului de specialitate, în conformitate cu legislaţia actuală în
domeniu.
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