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ANEXA  LA HCL 72 din 19.07.2019 

 

 

 Cu privire la analiza activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a 
neregulilor  la normele de apărare împotriva incendiilor, constatate la 

controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul -I -2019 
 

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, art.151 din 
Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007 şi ale 
art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare, aprobate prin Ordinul 160/2007, se 
înaintează spre dezbatere Consiliului local al comunei Socodor prezentul Raport de analiză 
al activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a 
comunei Socodor  pentru luarea măsurilor care se impun. 
Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale comuna Socodor se 
realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv 
Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Socodor. 

a) Implementarea noilor prevederi legale. 
 - Au fost elaborate Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru 
domeniul public şi privat al comunei Socodor  şi aprobate prin Hotărârea Consiliului local. 
 Extrase din aceste reguli au fost popularizate prin afişare pe afişierul serviciului voluntar. 
 b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. 
 Nu s-a efectuat control de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă 
Socodor, în semestrul I 2019. 
 c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
 Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de activităţi 
de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor”. În acest sens serviciul voluntar a 
desfăşurat activităţi de prevenire în urma acestora rezultă următoarele constatări: 
           1. Au fost controlate 187 de gospodării  individuale  la care nu s-au constatat  
nereguli.  
           2. La asociaţia de locatari a blocului,  s-a recomandat dotarea cu mijloace de  
stingere a incendiilor la fiecare nivel. 

Cu ocazia controlului au fost înaintate Măsuri generale de prevenire a incendiilor 
în locuinţe multifamiliale şi Măsuri generale de prevenire a incendiilor la construcţii 
destinate garării autovehiculelor. garajele primariei si a societatilor agricole. 
           3. La GAL MVC  - construcţia închiriată de Primăria Socodor în zona centru – nu s-
au constatat nereguli. 

4. Deficienţe la magazine verificate:  
- Nu se asigură Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă  

conform Ordinului nr.163/2007-formular. 
5. La unităţile de cult: 
a) Parohia Ortodoxă. 
   - Nu există întocmit Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, conform 

Ordinului nr.163/2007. 
b) Parohia Romano-Catolică: 

            -  Nu există întocmit Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, conform 
Ordinului nr.163/2007. 
             c) Biserica Penticostală: 
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- Nu există întocmit Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, conform 
Ordinului nr.163/2007. 

6. Prevenirea incendiilor la punctele de lucru amplasate pe raza 
administrativă a localității, ocazie cu care s-a pus în vedere administratorilor măsurile 
de prevenire a incendiilor la utilizarea instalaţiilor de gaz lichefiat, a combustibilului solid la 
prepararea mâncărurilor, exploarea instalaţiilor şi aparatelor electice fără defecţiuni şi 
improvizaţii, dotarea sediilor și a  punctelor de lucru cu mijloace de stingere.  

7. Prevenirea şi supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor la Caminul Cultural cu ocazia desfăşurării tuturor activităţior culturale. 

8. Prevenirea şi supravegherea activităţilor ce se desfăşoară la slujbele 
religioase cu ocazia Sărbători de Paşte la Biserica Ortodoxă și la Biserica Romano- 
Catolică. 

9. Informarea persoanelor fizice şi juridice  privind măsurile speciale care 
se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase. 
Activitetea desfăşurată de către şeful serviciului voluntar la toate  asociaţiile agricole, 
exploataţii agricole organizate ca societăţi sau persoane fizice autorizate, cu această ocazie 
a fost înmânate Măsuri ce se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor 
păioase, programul de măsuri speciale pe timpul secetos care se aplică pe teritoriul 
comunei  şi Cauzele care pot determina producerea incendiilor şi măsuri de prevenire a 
incendiilor în timpul folosirii combinelor. Aceste măsuri se află afişate pe afişierul 
serviciului voluntar. 

d) Concluzii din activitate de pregătire şi instruire a personalului. 
Instruirea personalului serviciului voluntar s-a desfăşurat lunar.  Nu avem loc 

special de concurs. 
e) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva încendiilor. 
În primul semestru al anului 2019 Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgență 

Socodor nu a avut intervenţii în colaborare cu alte servicii voluntare pentru situaţii de 
urgenţă. A avut loc schimb de vizite între reprezentanţii serviciului nostru şi cel din  
comuna Grăniceri și cu cel din comuna Pilu. 

f) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva incendiilor. 

În privinţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este de amintit  
faptul că nu există în dotare autospeciala de stins incendii. 

Pentru viitor se propune achiziționarea unei autospeciale, performantă și rapidă, 
chiar și una second-hand. 

 Au fost verificate şi încărcate stringătoarele din dotarea primariei și a școlii.  
În această perioadă, împreună cu angajații de la Serviciul Apă-Canal Socodor și membrii 
de la serviciul voluntar, s-a procedat la verificarea hidranţilor stradali de la reţeaua de apă. 
Au fost depistați 3 hidranţi care necesită reparații, reparații care se vor efectua în luna iulie 
a anului 2019. 
 g) Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor. 
 În primul rând putem arăta că activitatea de prevenire a incendiilor a dat roade, 
aceasta se reflectă in faptul că în perioada ianuarie-iunie 2019 nu  s-au înregistrat  incendii 
la gospodarii pe raza UAT Comuna Socodor. 
Incendiile înregistrate anii trecuți au fost la gospodării individuale şi s-au datorat, în 
principal, următoarelor cauze: coş de fum amplasat necorespunzător faţă de elemente 
combustibile ale construcţiei, focul deschis-vegetaţie uscată, depozitarea necorespunză-
toare a cenuşii, coş de fum necurăţat. 
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 Este de menţionat faptul că până la data întocmiri prezentului raport nu s-au 
înregistrat incendii la mirişti în sectorul de competenţă a serviciului voluntar. 
  Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice pentru cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin afişare şi 
desfăşurată de serviciul voluntar a avut eficienţă în această perioadă. 
 h) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  
Pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor se propune luarea 
măsurilor pentru înlăturarea neregulilor prezentate în acest raport , după cum urmează: 

 
Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile 

serviciului voluntar desfăşurate în semestrul I al anului 2019 şi se înaintează Consiliului 
Local Socodor pentru dezbatere şi pentru stabilirea de măsuri de remediere a deficienţelor 
în urma propunerilor făcute. 

 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETAR GENERAL UAT, 
                       IGNA IOAN                                            CRIȘAN GHEORGHE 

Nr. 
Crt. 

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru 
îndepărtarea deficienţei 
şi pentru îmbunătăţirea 

activităţii de apărare 
împotriva incendiilor 

Termen de 
realizare 

Răspunde 

1 Deficienţe constatate  Reluarea controlului la 
gospodării, instituţii şi 
unităţi de cult unde s-au 
constatat nereguli. 
Continuarea controalelor 
la gospodăriile populaţiei. 

Semestrul 
II 

Șef.serviciu 
 

2. Informarea persoanelor 
fizice şi juridice pentru 
cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi 
a măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor. 

Afişare, publicare în ziar 
local , anunţare în zilele 
de piaţă etc. 
 
 
 

Permanent Şef serviciu 

3.  Dotarea serviciul 
voluntar cu 
autospeciala de stins 
incendii  si alte 
materiale necesare 

Cuprinderea în Programul 
de achiziţii publice, 
achiziţionarea unor dotari 
cu materiale pentru 
serviciul voluntar. 

Semestrul 
II 

Primar 


