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HOTĂRÂREA nr.95 
din 27.07.2021 

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea 
capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul 

oraşului Nădlac 

 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2021, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat 
sub nr.4606/14.07.2021 

- raportul SVSU Nădlac de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul oraşului Nădlac în semestrul I al anului 2021, nr.4404/02.07.2021 

- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, actualizată 
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii 

de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 
nr.160/2007 

- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor 
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă 

- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată 
- 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.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrative, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea 
capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul 

unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac 

- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenios 
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          Anexa  

        La HCL nr.95 din 27.07.2021 

 

 

Măsuri pentru remedierea deficienţelor şi pentru realizarea capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul localității 

 

 

 
Nr. 

Crt. 

Deficienţe/Nereguli/ 

Activităţi 

Propuneri de măsuri pentru 

îndepărtarea deficienţelor la 

normele de apărare împotriva 

incendiilor 

Termen de 

realizare 

Răspunde 

1 NU există autorizația de 

securitate la incendiu 

potrivit art. 30(1) din 

Legea 307/2006 la 

obiectivul Grădinița din 

str. Ivan Bujna; 

Obținerea autorizației de 

securitate la incendiu potrivit 

art. 30(1) din Legea 307/2006 

la obiectivul Grădinița din str. 

Ivan Bujna; 

01.09.2021 -Proprietarul obiectivului 

-Arhitect-șef 

2 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru evacuare 

(în clădiri civile cu peste 

50 persoane și toalete cu 

suprafața mai mare de 8 

mp., conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu. 

Asigurarea dotării cu iluminat 

pentru evacuare (în clădiri 

civile cu peste 50 persoane și 

toalete cu suprafața mai mare 

de 8 mp., conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu. 

01.09.2021 -Director Huszarik Alexandrina 

Nicoleta 

3 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru 

intervenție (în încăperile 

centralelor termice) 

conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007, la obiective cu 

centrale termice. 

Asigurarea dotarii cu iluminat 

pentru intervenție (în 

încăperile centralelor termice) 

conform I7/2011 art.7.23.6.1 

coroborat cu art.108 alin.(1) 

din OMAI 163/2007. 

01.09.2021 -Director Huszarik Alexandrina 

Nicoleta 

4 Nu se asigură separarea 

de restul construcției a 

sălii de cazane eferente 

sistemului de încâlzire 

prin pereți și planșee cu 

rezistența la foc de minim 

1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/1999 

art.2.3.48, la Grădinița 

PP2. 

 

Asigurarea separării de restul 

construcției a sălii de cazane 

eferente sistemului de 

încâlzire prin pereți și planșee 

cu rezistența la foc de minim 

1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/1999 

art.2.3.48, la Grădinița PP2. 

01.09.2021 -Director Huszarik Alexandrina 

Nicoleta 

5 În dreptul ușilor pragurile 

au înâlțimea mai mare de 

2,5 cm (OMAI 

nr.163/2007 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/19999 

art.2.6.18, la Grădinița 

PP1. 

Soluționarea situației 

pragurilor care au înâlțimea 

mai mare de 2,5 cm (OMAI 

nr.163/2007 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/19999 

art.2.6.18, la Grădinița PP1. 

01.09.2021 -Director Huszarik Alexandrina 

Nicoleta 



6 Nu se asigură dotarea 

clădirii cu sisteme de 

captare și scurgere la 

pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, 

OMAI nr.163/2007 art.83 

alin.(2) coroborat cu 011 

art.6.2.2.6., la localul 

nr.1-Liceu. 

Dotarea clădirii cu sisteme de 

captare și scurgere la pământ a 

descărcărilor electrice 

conform I7/2, OMAI 

nr.163/2007 art.83 alin.(2) 

coroborat cu 011 art.6.2.2.6., 

la localul nr.1-Liceu. 

01.09.2021 -Director Huszarik Alexandrina 

Nicoleta 

7 Nu s-a realizat în 

totalitate repunerea în 

funcțiune a hidranților 

stradali din localitate care 

nu se pot utiliza pentru 

alimentarea 

autospecialelor de stins 

incendii, potrivit art. 13 

lit.b) din Legea 

nr.307/2006 

Din 206 hidranți 

utilizabili sunt doar 158. 

Realizarea în totalitate a 

lucrărilor de repunere în 

funcțiune a hidranților stradali 

din localitate care nu se pot 

utiliza pentru alimentarea 

autospecialelor de stins 

incendii. 

31.12.2021 -Consiliul local  

-Primar Mărginean Ioan-Radu 
-Compartiment Administrarea 

Patrimoniului Local 
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