Anexa la HCL nr.7/08.01.2009

Măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în
oraşul Nădlac

Nr. Deficienţe/Activităţi
Crt.

Răspunde

1

Neîncadrarea
posturilor
vacante din
funcţii
a
voluntar

Primar potrivit
art.14
lit.i)
Legea
nr.307/2007

2

Deficienţe constatate la
gospodăriile populaţiei şi
menţionate la lit.b) 1..din
raport

3

Măsura
pentru Termen de
îndepărtarea deficienţelor realizare
la normele de apărare
împotriva incendiilor
tuturor Încadrarea posturilor vacante 30.06.2009
voluntare cu personal voluntar.
statul de
serviciului

Neasigurarea
dotării
complete cu mijloace de
stingere la localurile de
şcoală
şi
grădiniţe
conform Planurilor de
intervenţie.

1.Verificarea
înlăturării Permanent
deficienţelor la gospodăriile
populaţiei.
2.Continuarea controalelor la
gospodăriile
populaţiei.
deficienţelor.
3.Verificarea
respectării
normelor psi de instituţiile
subordonate
consiliului
local.
Dotarea cu mijloace de Trimestrul I
stingere conform Planurilor
de intervenţie la:
 localurile de şcoală nr.1,
nr.2, nr.3, nr.5, Viile Vechi,
Biblioteca şcolară.

primar
Vasile Ciceac
 şef.serviciu
Roszkoş Ioan

 grădiniţa PN1

director
Laurincz Liţi
director Bujtar
Bojena
prof. Noghiu
Vladimir
 administrator
Kraicsik Ioan

 grădiniţa PN2
4

5

Neexecutarea
curăţirii
coşurilor de fum la
localurile de şcoală nr.8,
Bujac, Viile Vechi.

Executarea curăţirii coşurilor Trimestrul I
de fum la localurile de
şcoală nr.8, Bujac, Viile
Vechi.,
conform
HGR
573/2007
Nemarcarea traseelor de Marcarea
traseelor
de Trimestrul I
evacuare cu indicatoare evacuare cu indicatoare
orientare la localurile de conform art.23litf) şi art.36

 prof. Noghiu
Vladimir

Prof. Noghiu
Vladimir
 administrator
1

şcoală şi grădiniţe.

6

7

8

9

10

11

Nu
există
instalaţie
împotriva trăsnetului la
localurile de şcoală nr.1 şi
nr.2, conform art.2.2.1 din
I20.2000
La liceul „J.G.Tajovski”
Nădlac şi Localul de
şcoală nr.2 clasele VVIII
uşile de evacuare au
sensul de deschidere
contrar
sensului
de
evacuare a persoanelor
conform P118/1999.

din Ordinul nr.163/2007 în:
 localurile de şcoală nr.3,
nr.5, nr.8, Bujac, Viile
Vechi.

Kraicsik Ioan

 Grădiniţa PN1,

director
Laurincz Lizi

 Grădiniţa PN2
 Grădiniţa Viile Vechi
 Asigurarea cu sistemul de Semestrul I
captare a trăsnetului la
localurile de şcoală nr.1 şi
nr.2

 director
Buitar Bozena
 director prof.
Huszarik A.
 prof. Noghiu
V.

Prezentarea
situaţiei 28.03.2009
proprietarului
locaţiei
Liceului, punerea de acord
cu
acesta
în
vederea
modificării
sensului
de
deschidere a uşilor de
evacuare, iar pentru localul
de şcoală nr.2 găsirea
soluţiei de modificare a
sensului de deschidere a
uşilor de evacuare.
Neasigurarea dotării cu Dotarea cu panou de Semestrul I
panou de incendiu şi cu incendiu şi cu două măşti
măşti
contra
gazelor contra gazelor
conform
Planului de
intervenţie
la
SC
Apoterm.
Lipsa şi neactualizarea Alocarea de fonduri pentru Semestrul I
Planurilor de intervenţie servicii de elaborare a
pentru
stingerea planurilor de intervenţie
incendiilor la primărie, pentru Primăria Nădlac,
casa
de
cultură
şi Casa de cultură, Bibliotecă.
bibliotecă.
Neasigurarea
dotării Completarea dotării sediului Semestrul I
complete cu mijloace de primăriei, casei de cultură şi
stingere la primărie, casa SPEGlui cu stingătoare
de cultură şi SPEG conform
planurilor
de
conform planurilor de intervenţie.
intervenţie
Nu se asigură scara pentru Asigurarea unei scări de 30.06.2009
evacuarea persoanelor în evacuarea persoanelor în

Conducerea
G.Şc.”
J.Gr.Tajovski”
Nădlac

director
Mako Andrei

Consiliul local
Primar

 Cadru tehnic
p.s.i.
Kresan Andrei
Şikovanecz
Ştefan
 director
Jaroş Rudolf

2

12

13

14

cazul situaţiilor de urgenţă
de la etajul clădirii
Centrului de zi conform
IndicativP118 20.4.2.107.
Asigurată dotării cu
echipament
de
protecţie,costum
anticaloric, mijloace de
stingere a SVSU.

Nu se asigură repararea
hidranţilor exteriori ale
reţelei de apă conform
art.13 lit.h) din Legea
nr.307/2006.

cazul situaţiilor de urgenţă
de la etajul clădirii Centrului
de zi conform Indicativ P118
20.4.2.107.
Alocarea de fonduri în Permanent
bugetul local pentru dotarea
cu echipament de protecţie,
costum anticaloric.
Cuprinderea în bugetul
local
fondurilor
pentru
achiziţionarea autospecialei
mai performante
Stabilirea obligaţiilor pentru Permanent
operatorul
care
administrează reţeaua de apă
în
vederea
reparării
hidranţilor exteriori defecţi
şi marcarea cu plăcuţe
indicatoare.
Informarea
persoanelor Permanent
fizice şi juridice pentru
cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor
la nivelul localităţii

Preşedinte de şedinţă
LUPŞA EUGEN

Consiliul local
cadru tehnic
p.s.i.

 consiliul local

şef serviciu
Roszkoş Ioan

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Alexandru Gros

3

