
    JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUDIȚI

H O T Ă R Î R E

privind instituirea unor reguli si masuri obligatorii de apărare împotriva incendiilor, 
corelate cu nivelul si natura riscurilor locale

Consiliul local al  comunei SUDITI, judeţul Ialomiţa
Având in vedere:-expunerea de motive a primarului comunei,
- raportul referentului cu atribuții de SVSU  , înregistrat cu numărul  127 din 

13.01.2014;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local,
-Prevederile  O.M.A.I. nr. 163/2007, art. 14  lit. c);
- Prevederile Ordinul Prefectului judeţului Ialomiţa nr. 193/2002, art. 11;

         In temeiul art.36 și  45, 115 lit.b  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica 
locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

 HOTĂRÎRE

Art. 1-Se instituie următoarele
 Reguli privind depozitarea furajelor:

          1).Amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice se vor face la distanta fata de 
vecinitati, astfel incat eventualele incendii sa nu se propage la aceste vecinitati;
          2).Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curatate de vegetaţia uscata, iar cele 
destinate depozitarii permanente furajelor si situate in afara gospodăriei, vor fi împrejmuite.
          3).Este interzisa depozitarea furajelor sub reţelele electrice, in imediata apropierea 
cailor ferate, in apropierea pădurilor, plantaţiilor sau culturilor agricole, in exteriorul curţilor, 
in domeniul public sau privat.
           4).In apropierea acestor depozite se va interzice cu desavarsire: fumatul si folosirea 
focului deschis; întrebuinţarea oricăror mijloace de iluminat cu flacăra deschisa; jocul copiilor
cu foc; depozitarea jarului si cenusei de la mijloacele de încălzit.

Art. 2. Reguli referitoare la gestionarea deşeurilor ori reziduurilor
           1) Deşeurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic 
al diverselor obiective economice, rezultate din activitati gospodăreşti sau din activitatea 
specifica  a obiectivelor  aflate in subordinea consiliului local ori a altor obiective de interes 
local ( lăcaşuri de cult, s. a. ) se colectează ritmic, dar obligatoriu la terminarea zilei de lucru, 
depunându-se in locuri destinate depozitarii
 ( gropi de gunoaie ori platforme amenajate pentru depozitarea gunoaielor,pubele, tomberoane
) sau distrugerii lor (  locuri amenajate pentru ardere ) astfel incat sa se asigure o curatenie 
permanenta.
            2).Deşeurile, reziduurile si ambalajele combustibile care se reutilizează, se vor 
depozita, cu asigurarea distantei de  siguranţa fata de clădiri, instalaţii, culturi agricole 
suprafeţe împădurite si alte materiale combustibile, in raport de natura si de proprietăţile 
fizico-chimice ale acestora.
           3) In cadrul localităţii, locurile amenajate pentru depozitarea gunoaielor sunt:
             -in satul SUDITI:  pubele  pentru depozitarea gunoaielor, amplasate in  goliș 
Dispensar uman-intersecție străzi Tingire Gh., David Davidescu  și Teodorache Doicescu ,
             -in satul GURA VAII :  pubele  pentru depozitarea gunoaielor, amplasate pe strada 
Luminii,in  fața bisericii SF Cuvioasa Paraschiva,locuri  administrate de SC ADI Ecoo Țănd.

Art. 3 Masuri necesare pe timpul sezonului secetos si a perioadelor caniculare:



           1) In perioadele caniculare sau secetoase, pe baza programului de masuri speciale luate
de către factorii decizionali la nivel de localitate ori obiective  locale, se vor asigura:
                 a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de 
incendiu in aceste perioade ( depozit de carburanţi, zone împădurite, depozite de furaje, 
 lanuri de cereale s.a. );
                 b) cerinţele de interdicţie a focului deschis in zonele afectate de uscăciune avansata
si de restricţionare a efectuării, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări
care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii ( degajări de substanţe 
volatile,  supraîncălziri excesive );
                c)  protejarea, fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si 
altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate
sub presiune, prin depozitare la umbra sau, după caz, prin răcire cu perdele de apa rece;
                d) îndepărtarea din locurile unde se afla a obiectelor optice ( inclusiv a cioburilor de
sticla ) care pot acţiona in anumite condiţii drept concentratori ai razelor solare;
                e) intensificarea patrulărilor in zonele cu culturi agricole si in cele frecventate 
pentru agrement in locuri cu vegetaţie forestiera;
                f) asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu si verificarea zilnică a acestora;
                g) verificarea operativităţii de acţiune a formaţiilor de intervenţie ale serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenta;
                h) mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si 
atenţionarea , prin detalierea cauzelor si împrejurărilor favorizante.
         2).Masurile speciale stabilite se aduc la cunoştinţa salariaţilor si, după caz, populaţiei si 
obiectivelor ec.-sociale de pe raza localităţii, prin orice mijloc de informare mass-media local.

Art. 4- Reguli pentru sezonul rece
       1) Premergător sezonului rece se vor lua masuri pentru asigurarea bunei funcţionari a:

   - instalaţiilor si sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile  
    publice si gospodăriile populaţiei ( surse de căldura, corpuri si elemente de 
    încălzire, sobe, coşuri, etc.);

              - instalaţiilor de încălzire in încăperi in care sunt montate instalaţii de stingere cu 
              apa, substanţe chimice de stingere ori utilaje si autospeciale de stins incendii;
         2) Instalaţiile de stins incendii (hidranţi exteriori si interiori, pompe de incendiu )care 
sunt expuse îngheţului in timpul iernii si nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, 
vor fi protejate împotriva îngheţului;
         3) Se vor asigura uneltele si accesoriile pentru dezapezirea drumurilor si cailor de acces,
de evacuare si intervenţie;
         4) Căile de acces si accesul la sursele de apa sau la dispozitivele de punere in  funcţiune 
a instalaţiilor de alimentare cu apa in caz de incendiu se vor curata de zăpada si gheata, 
asigurându-se menţinerea permanent libera a acestora.
              Art. 5 –Prezenta  hotărîre ,adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din legea 
nr.215/2001,se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității, Primarului 
comunei pentru asigurarea aducerii la îndeplinire prin persoana responsabilă și se  aduce la 
cunoștință publică prin afișare,pe site-ul wwwprimariasuditi.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VLAD GHEORGHE

Contrasemnează,                                         
    Secretarul comunei, VASILE IOANA
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