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HOTĂRÂREA nr.72
din 18.05.2012

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate în perioada controlului desfășurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Vasile Goldiș al județului Arad la Primăria oraşului Nădlac, la instituţiile subordonate consiliului local

şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.05.2012,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.5003/14.05.2012
- raportul privind analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor în urma constatărilor

controlului desfăşurat de inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
„Vasile Goldiş” al judeţului Arad,  în perioada 24.04.2012-27.04.2012, la primăria oraşului
Nădlac, la instituţiile subordonate consiliului local şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă Nădlac nr. 4715/07.05.2012.

- Procesul verbal de control nr. 4429/26.04.2012 şi nr.4430/26.04.2012;
- prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.150 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin

Ordinul 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, la instituţiile
subordonate consiliului local şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 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;
- Inspectorului de protecţia civilă;
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru



Anexa la HCL nr.72 din 18.05.2012

Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor
constatate la Primăria oraşului Nădlac, la instituţiile subordonate consiliului local 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 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 convenţiilor
de colaborare pe bază de
reciprocitate în domeniul
stingerii incendiilor cu consiliile
locale ale localităţilor învecinate
şi încheierea acestor convenţii
pentru limitarea propagării şi
stingerii incendiilor.

15.06.2012 -Consiliul local;
-Vasile Ciceac,
primar

2 Art. 18, lit.b) din OMAI nr.163/2007
pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor-nu
este întocmită Fişa obiectivului la
Grupul Şcolar clasele I-XII.

Întocmirea Fişei obiectivului la
Grupul Şcolar clasele I-XII,
conform art. 18, lit.b) din OMAI
nr.163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina

3 Art.110, alin (2) din OMAI
nr.163/2007- calea de evacuare
(coridor) este amplasat mobilier care
reduce lăţimea căii de evacuare la
localul de şcoală nr.1 şi la toate
locaţiile grădiniţelor.

Eliberarea căilor de evacuare
(coridoare) de mobilier la localul
de şcoală nr.1 şi la toate locaţiile
grădiniţelor, cu respectarea
prevederilor art. 110, alin (2) din
OMAI nr.163/2007

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina
-Director Radici
Alena

4 Art.2.6.16 din P118/1999 Normativ de
siguranţă la foc a construcţiilor –
sensul de deschidere a uşilor pe traseul
de evacuare este spre interior contrar
sensului de deplasare a persoanelor la
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2 şi
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144.

Modificarea sensul de
deschidere a uşilor pe traseul de
evacuare a persoanelor la:
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2,
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144, cu respectarea art. 2.6.16
din P118/1999.

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina
-Director Radici
Alena

5 Art.2.6.18 din P118/1999- la Grădiniţa
PN2 , str Stejarului nr.5, în dreptul uşii
de evacuare spre clădirea veche există
prag care are înălţimea mai mare de
2,5 cm.

Înlăturarea pragului care are
înălţimea mai mare de 2,5 cm la
Grădiniţa PN2, str. Stejarului
nr.5, în dreptul uşii de evacuare
spre clădirea veche, conform
Art.2.6.18 din P118/1999.

27.07.2012 -Director Radici
Alena

6 Art. 19, lit.c) din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor-
nu s-a solicitat obţinerea  autorizaţiei
de securitate la incendiu la Grădiniţa
PP2 din str. Stejarului nr.5.

Obţinerea  autorizaţiei de
securitate la incendiu la
Grădiniţa PP2 din str. Stejarului
nr.5, conform art. 19, lit.c) din
Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina

7 OMAI nr.163/2007, art.81, alin (2) - la
Centrul de zi îngrijire copii instalaţia
electrică se exploatează cu

Izolarea conductorilor electrici la
iluminatul exterior din spatele
clădirii Centrul de zi îngrijire

27.07.2012 Director Iaros
Rudolf



improvizaţii (conductori electrici
neizolaţi la iluminatul exterior din
spatele clădirii).

copii, cu respectarea OMAI
nr.163/2007, art.81, alin (2).

8 P118/1999, art. 4.2.107 - nu există
scara exterioară de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu la
Centrul de zi îngrijire copii.

Realizarea scării exterioară de
evacuare a persoanelor în caz de
incendiu la Centrul de zi îngrijire
copii cu respectarea prevederilor
P118/1999, art. 4.2.107

27.07.2012 Director Iaros
Rudolf

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

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

27.07.2012 Luca Ioan,
inspector
protecţia civilă

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian SECRETAR
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