
 JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUDITI 

 HOTĂRÂRE

privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis, fumatul si modul 
de gestionare a deseurilor si ambalajelor.

Consiliul local al  comunei  Suditi, judetul Ialomita,inbtrunit in sedinta ordinara 
de lucru in data de 30.01.2013,
Avand in vedere:
-raportul viceprimarului comunei Suditi,inregistrat la nr. 275 din 24.01.2013;
In conformitate cu:
-prevederile Ord. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
        In temeiul art. 36 alin.) 6 pct.8 si 45 din legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. –Lucrarile cu foc deschis:
           1).Este interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se    
vehiculeaza, se depoziteaza si se manipuleaza materiale si substante                   
combustibile, sau care in prezenta focului deschis, prezinta pericol de 
 incendiu sau explozie, precum si in apropierea acestora cum sunt:
               -instalatii de producere a lichidelor combustibile ( lacuri, vopseluri,
 produse petroliere etc. );
               -sectiile si atelierele de vopsire, prelucrare a lemnului, a modelarii, acoperirii 
metalice, de intretinere si reparatie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat
si stivuit, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.     
depozitele de lichide combustibile, material lemnos si produse din lemn,
               -produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile
cu gaze comprimate etc.
               -incaperile in care se executa operatiuni de spalare ori de curatare cu produse 
petroliere, precum si de vopsire in care s-au folosit solventi inflamabili ;
               -incaperile in care se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile;
               -incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate 
din materiale combustibile;
               -constructii civile ( publice ), pe timpul programului cu publicul ( magazine,
camine culturale, biblioteci, expozitii s. a. ) si alte locuri stabilite;
  
             2).Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 metri fata 
de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 metri fata de materialele 
 textile sau substante combustibile, fara a fi supravegheat si asigurat prin
 masuri corespunzatoare;
               3).Sefii sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. in care
 se executa operatiuni cu foc deschis, au obligatia sa asigure masuri pentru



 pregatirea locului, instruirea personalului, controlul dupa terminarea 
 lucrarii;
             4).In situatia igenizarii terenurilor si curtilor, resturile vegetale vor fi arse
 la distantele de siguranta precizate la punctul 2 si vor fi supravegheate in 
 permanenta si locurile de stingere vor fi dotate cu 1-2 galeti cu apa. Este
 interzisa utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale in 
 perioadele de timp ale anului in care se constata intensificari ale vantului;
 direct pe resturile menajere ( gunoi de grajd, deseuri rezultate din activitati 
 gospodaresti ori comerciale s. a. );

5).Este interzisa:- arderea miristilor ori a paielor nerecoltate fara acordul
 Inspectoratului de Mediu al judetului Ialomita;
 focul deschis in zonele ori in apropierea zonelor impadurite aflate in
 domeniul statului sau in domeniul privat, cu exceptia zonelor amenajate
 in parcuri ori campinguri;
              6).Pentru lucrarile cu foc deschis in zone cu pericol de incendiu sau 
 explozie se va elibera permisul de lucru cu foc conducatorilor obiectivelor 
 aflate in subordinea consiliului local, cu avizul prealabil al responsabilului
  p.s.i. si sefului s.p.p.c., in forma prevazuta la anexa nr. 7 din O.M.I. nr.
 775/1998.

Art. 2. –Fumatul
                
             1).fumatul este interzis in toate locurile in care nu se admite folosirea deschis,
 precum si in: -spatiile de cazare comuna;
                        -incaperile centralelor termice;
                        -lanurile de cereale in faza de coacere si zonele impadurite.   
                2).In toate zonele ( locurile ) in care este interzis fumatul se vor instala
  indicatoare de securitate specifice, prevazute de reglementarile in vigoare.
               
                3).Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate
  la o distanta mai mica de de 40 metri fata de locurile in care exista pericol de 
  explozie, 10 metri fata de locurile in care exista materiale solide 
  combustibile si 50 metri fata de culturile de cereale paioase in perioada 
  coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite. Aceste locuri stabilite se vor
  prevedea, dupa caz, cu scrumiere, vase de apa, nisip sau pamant, gropi si vor
  avea instalate inscriptii “ LOC PENTRU FUMAT “
                 
                 4).In locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere, 
  amplasate astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor 
  combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotica s.a.
                 
                 5).Este interzisa: -depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de 
  materiale combustibile;
                                              -golirea scrumierilor si a vaselor in cosurile de hartie sau in
  alte locuri in care exista materiale combustibile;
                                              -aruncarea de chibrituri sau tigari aprinse in cosurile de     



  hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile.
                 
                 6).Se recomanda sa se evite fumatul, in perioadele de relaxare sau de odihna,    
in paturi, pe canapele, fotolii, etc.
                  
                  7).Obligatia de a respecta si controla respectarea acestor reglementari revine
tuturor membrilor s.p.p.c. , grupei de prevenire, precum si conducatorilor
obiectivelor economico- sociale care isi desfasoara activitatea pe raza
localitatii, indiferent de forma lor de proprietate ori organizare administrativa.

Art. 3. Gestionarea deseurilor ori reziduurilor
                 
                    1).Desurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul  
tehnologic al diverselor obiecitve economice, rezultate din activitati                        
gospodaresti sau din activitatea specifica  a obiectivelor  aflate in                        
subordinea consiliului local ori a altor obiective de interes local ( lacasuri                       
de cult, unitati bancare, s. a. ) se colecteaza ritmic, dar obligatoriu la                       
terminarea zilei de lucru, depunandu-se in locuri destinate depozitarii
 ( gropi de gunoaie ori platforme amenajate pentru depozitarea gunoaielor,                        
pubele, tomberoane ) sau distrugerii lor ( crematorii, locuri amenajate                         
pentru ardere ) astfel incat sa se asigure o curatenie permanenta.
                   
                    2).Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile care se reutilizeaza, se 
vor depozita, cu asigurarea distantei de de siguranta fata de cladiri,                        
instalatii, culturi agricole suprafete impadurite si alte materiale combus-                         
tibile, in raport de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
                    
                    3).In cadrul localitatii, locurile amenajate pentru depozitarea gunoaielor sunt:
 in satul Suditi: - platformele pentru depozitarea gunoaielor, amplasate in extravilanul 
satului ;in satul Gura vaii: -platformele pentru depozitarea gunoaielor.
                    
                      4).Obligatia de a respecta si controla respectarea acestor reglementari, revin 
acelorasi persoane mentionate la art. 2, pct. 7.

Art. 4.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului pentru controlul 
legalitatii, primarului  comunei , pentru a fi adusa la indepluinire prin compartimentul de 
specialitate, conducatorilor  institutiilor publice, agentilor economici de pe raza comunei 
si cetatenilor, pentru aducerea  la indeplinire prevederilor prevazute mai sus.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier Giuglan Radu   

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,jr.Vasile Ioana

Adoptata la  Suditi,
Astazi,24.01.2013
Nr. 6
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