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Nr.95 din 14.07.2021          Proiect 

                 Avizat secretar general UAT

           
        

HOTĂRÂREA nr. 

din _____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 

_____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 ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 

disciplină 

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ 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 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


 - 2 - 

  

unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 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 

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 

 
AI/2 ex  

  



          Anexa  

        La HCL nr.____ din ______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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Nr.4606 din 14.07.2021 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 
MĂRGINEAN IOAN- RADU, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac, 

Având în vedere: 

- 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 art.153 din Ordinul 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 

 

PROPUN: 

 

 supunerea dezbaterii și stabilirea  măsurilor de remediere a deficiențelor la 

normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare 
împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în 

urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență 

Nădlac, măsuri propuse în proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor 
pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor 

situații de urgență constatate în perioada semestrului I. al anului 2021. 
 

Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN- RADU 

 

 

mailto:office@primaria-nadlac.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/
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JUDEŢUL ARAD 
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

cod 315500 Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad, tel.0257-474345, 
 fax0257-473300,E-mail: office@primaria-nadlac.ro 

Nr.. ........ din ............2021 

 

 

 

 

 Către, 

    

CONSILIU LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC 

   

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE 

a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe  

semestrul I. al anului 2021  

 

 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare se înaintează Consiliului local al oraşului Nădlac prezentul Raport de evaluare şi analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac 

spre dezbatere şi pentru luarea măsurilor de optimizare a  capacităţii de apărare împotriva incendiilor, 

care se impun, potrivit art.14 lit.e) şi lit.f) din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate 

prin Ordin 163/2007. 

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac se 

realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea fiind 

serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 6 şi personal voluntar în număr de 

20 la data prezentului raport, precum prin un cadrul tehnic psi. 

1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor  

a) Implementarea noilor prevederi legale 

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru 

remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac,este 

următorul: 

 Nu au fost remediate deficiențele: 

-  Nu s-a obținut autorizaţia de securitate la incendiu la obiectivul Localul de școală Grădinița din 

str.Ivan Bujna 3-5. 

- Potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a 

hidranților stradali din localitate care nu sunt utilizabili pentru alimentarea autospecialelor de 

stins incendii. 

- 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. 
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- 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. 

- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente 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. 

- 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. 

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor: 

-  Planul de intervenție conform Legii 307/2006 art.19 lit.k) pentru clădirea Liceului a fost 

întocmit. 

- Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor la clădirea Grădiniței din str. V.Goldiș nr.53, 

conform Legii 307/2006 art.19 lit.k), a fost deasemenea întocmit. 

- A fost obținut autorizația de securitate la incendiu pentru localul de școală situat în str. Victorie 

nr.49, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006. 

b) Concluzii privind activitatea de instruire şi pregătire a personalului: 

- Pregătirea personalului serviciului voluntar nu s-a desfăşurat din cauza măsurilor stabilite pentru 

prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului .  

- Şeful serviciului voluntar a participat la o sigură instruire de specialitate specifică, organizată de către 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului Arad în luna iunie. 

- Instructajul periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă al personalul angajat a Primăriei orașului Nădlac 

nu s-a desfăşurat. 

- În această perioadă SVSU nu a desfășurat exerciţii de alarmare, evacuare şi stingere în caz de incendiu 

tot pe considerentul de prevenire și răspândire a virusului. 

c) Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor 

 În această perioadă nu s-au desfăşurat relaţii cu terţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

d)Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor 

- Remiza nouă destinată garării autospecialelor este finalizată, aceasta a fost echipată şi cu instalaţia 

pentru evacuarea gazelor arse. Magzia din noua remiză a fost dotată cu rafturi necesare depozitării 

materialelor, echipamentelor din dorarea serviciului voluntar. 

- De menţionat este faptul că SVSU Nădlac a primit în dotaţie 10 buc furtunuri tip C şi 10 buc tip B, în 

valoare totală6543,80 lei din partea Firmei Falck Services SRL. 

- La autospecilala de stins incendii MAGIRUS s-a realizat repararea pompei de apă de înaltă prensiune, 

înlocuirea telescoapelor faţă. 

- La autospecila de stins icendii IVECO a fost reparat tamburul de la furtunul tip D şi a fost acjizişionat 

furtun tip D nou în lungimea de 50 m, a fost achiziţionată o scară extensibilă. 

- Este în curs de reparaţie sirena de la autospeciala IVECO. 

- A fost achiziţionat un echipament de protecţie pentru şofer, 3 buc. lopeţi. 

- S-a realizat ungerea şi gresarea la toate autospeciale din dotare. 

e) Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor 

-Activitatea de informare şi de prevenire a incendiilor pentru cetăţeni privind respectarea normelor de 

apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfăşurat cu ocazia sărbătorilor Pascale. 

-În perioada exemenului Naţional de Bacalaurreat personalul SVSU Nădlac a realizat monitoriyarea 

spaşiilor unde s-a desfăşutat examenul. 
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2. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor. 

- În semestrul I al anului 2021 au fost întocmite:  Rapoarte de intervenţie pentru situaţii de urgenţă și 

Note de control. 

 Activitatea de prevenire a incendiilor s-a realizat co ocazia sărbătorilor Pascale. 

 

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă. 

 La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență 

Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca oraşului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din 

subordinea consiliului local, există întocmite documente de „Organizare a apărării împotriva 

incendiilor”, iar instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă nu a fost realizată. 

4. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi 

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor.  

- În primul semestru al anului 2021 a fost realizat nici un control propriu în instituţiile din subordinea 

Consiliului local. 

5. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, 

prevăzute de actele normative în vigoare. 

- Pregătirea personalului serviciului voluntar nu a avut loc în perioada stării de alertă,  din cauza 

măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului la 

acest virus.  

- Şeful serviciului voluntar a participat la o sigură instruire de specialitate specifică, organizată de către 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului Arad în luna iunie. 

- Instructajul periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă al personalul angajat la Primăria orașului Nădlac  

nu s-a desfăşurat 

- În această perioadă SVSU nu a desfășurat exerciţii de alarmare, evacuare şi stingere în caz de incendiu 

tot pe considerentul de prevenire a răspândirii virusului. 

6. Realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în 

cazul producerii unui astfel de eveniment.  

La nivelul oraşului anunţarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al 

SVSU și telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului 

voluntar în cazul situaţiilor de urgenţă se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de alarmare 

judeţean, prin numărul unic de urgenţă 112, care la sesizarea situației de urgență alarmează SVSU 

Nădlac. 

7. Analiza incendiilor produse în semestrul I. a anului 2021, desprinderea concluziilor şi stabilirea 

împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi unor măsuri conforme cu realitatea.  

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului la 20 situaţii de urgenţă. Situaţia 

intervenţiilor este prezentată în anexa 1 la prezentul raport. În comparaţie cu numărul intervenţiilor din 

semestrul I. al anului 2020 serviciul voluntar a participat cu 3 intervenşii mai mult.  

 Cauzele care au determinate producerea incendiilor au fost următoarele: fumatul în loc 

nepermis, scurt circuit electric, efectut termic-ţigara, acţiunea intenţionată, cuşul de fum necuraţat, 

defecţiune furtun butelie aragaz.  

8.1. Desfăşurarea activităţii de informare privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor 

de apărare a incendiilor. 

 Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea documentelor 

informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate pe siteul Primăriei. 

8.2. Soluţionarea petiţiilor 

În primul semestru al anului 2021 nu a fost depusă la Primăria orașului Nădlac nici o plângere privind 

problematica apărării împotriva incendiilor.  
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8. Analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 

Capacitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă a formaţiei de intervenţie al serviciului voluntar 

este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de protecție și 

prin încadrarea cu personal a structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate a acestuia. 

Pregătirea personalului angajat cât şi celui voluntar este de asemenea foarte importantă,  pentru 

cunoaşterea problematicii tehnico organizatorice atât celei teoretice cât şi a celei practice, precum și 

pentru cunoaşterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia  situaţiilor de urgenţă în ultimii ani este tot 

mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii incendiilor, cu multitudinea 

mijloacelor care pot iniţia incendiile la nivelul localităţii.  

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unităţii 

administrativ teritorile, fiecare conducător de unitate are obligaţia să stabilească prin documente scrise 

organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, utilizarea, verificarea, 

întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a realiza capacitatea de 

apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul voluntar prin personalul 

său de specialitate acordă celor interesaţi  informaţii de specialitate în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficienţelor pentru realizarea capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor 

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a acesoriilor și a tururor materialelor din 

dotarea SVSU. 

În privinţa prevenirii apariţiei incendiilor şi asigurării capacităţii de apărare împotriva incendiilor 

în unităţile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al localităţii este necesar ca, 

conducătorii acestora să respecte obligaţiile stabilite prin actele normative în domeniul apărării 

împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la 

cunoștiință prin mijloace de informare. 

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune refacerea rețelei de hidranți 

stradali al localității, deoarece o parte din cei 206 de hidranți exteriori  nu pot fi utilizați  pentru 

alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor.  De asemenea pentru îmbunătățirea rețelei 

de hidranți al localității este necesar înlocuirea hidranților defecți cu hidranți supraterani, care sunt mai 

vizibili și mai practici de utilizat. 

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi 

pentru alte situaţii de urgenţă la nivelul oraşului Nădlac în perioada semestrului I. 2021, iar potrivit 

dispoziţiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbatere în vederea stabilirii 

măsurilor de remediere a deficienţelor şi de realizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor, 

pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică şi încadrarea cu personal necesară 

intervenţiei în situaţii de urgenţă.   

  

     

Măsuri pentru remedierea deficienţelor şi pentru realizarea capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul localităţii 

 
Nr. 

Crt. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 

îndepărtarea deficienţelor la 

normele de apărare împotriva 

incendiilor 

Termen 

de 

realizare 

Răspunde 

2 NU există autorizația de 

securitate la incendiu potrivit 

Obținerea autorizației de 

securitate la incendiu 

01.09.2021 -Proprietarul obiectivului. 

-Serviciul Urbanism 



 5 

art. 30(1) din Legea 307/2006 

la obiectivul Grădinița din 

str. Ivan Bujna; 

potrivit art. 30(1) din Legea 

307/2006 la obiectivul 

Grădinița din str. Ivan 

Bujna; 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

7 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 

8 Nu s-a realizat în totalitate 

repunerea în funcțiune a 

Realizarea în totalitate a 

lucrărilor de repunere în 

31.12.2021 -Consiliul local ; 

-Primar Mărginean Ioan-

Radu 



 6 

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. 

funcțiune a hidranților 

stradali din localitate care 

nu se pot utiliza pentru 

alimentarea autospecialelor 

de stins incendii. 

-Comp. Administrarea 

Patrimoniului Local 

 

     Prezenta documentației urmează a fi supusă derzbaterii în cadrul ședinței Consiliului Local Nădlac 

din luna Iulie, în vederea dezbateri și emiteri Hotărări Consiliului Local privind măsuri de remediere a 

deeficiențelor. 

   

 

Data. 02.07.2021 

 

 

PRIMAR                    Întocmit 

              Ioan-Radu Mărginean                            Șef serviciu  

                    Slavko Dușan 

            

 

  

 


	ORAŞ NĂDLAC
	PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
	REFERAT DE APROBARE


