
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 19
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 ianuarie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având  în  vedere  prevederile  Dispoziţiei  Primarului  nr.  40  din  18  februarie  2019  privind

convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 28
februarie 2019, propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 403/05.02.2019ș
a Primarului comunei Tăuteu, 
            Luând la cunoştină Convocatorul nr. 513/05.02.2019 semnat de membrii consiliului local,
            Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data
de 28 februarie 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reorganizării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de

Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna

Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor  şi măsurilor  de apărare împotriva incendiilor

pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD  PESTE  BISTRA ÎN  LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  laș ț

bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD  PESTE  BISTRA ÎN  LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării

în  domeniul  agricol  între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ș ț ș ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

11. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

            Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro  de către secretarul comunei. 

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ                
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

            Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 403/05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei

Tăuteu din data de 28 februarie 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.02.2019 privind convocarea şi
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 28 februarie 2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 403/05.02.2019 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.02.2019 semnat de membrii consiliului local,
           Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În temeiul  prevederilor art.  43 alin.  1, art.  45 alin.1 şi ale art.  115 alin.  1 lit.  b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data
de 28 februarie 2019, după cum urmează:

12. Proiect de hotărâre privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reorganizării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de

Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna

Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor  şi măsurilor  de apărare împotriva incendiilor

pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD  PESTE  BISTRA ÎN  LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  laș ț

bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD  PESTE  BISTRA ÎN  LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării

în  domeniul  agricol  între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ș ț ș ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

22. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

            Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro de către secretarul comunei.

             Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ț ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 403 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local

al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019 

               Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de

către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului local,

               Având în vederea proiectele ini iate de primarul comunei Tăuteu i propunerea de a fi dezbătute înț ș

edin a ordinară a Consiliului Local din data de 28 februarie 2019,ș ț

               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi

pentru edin a ordinară din data de 28 februarie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi art. 41

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 28ș ș ț

februarie 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 20
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 ianuarie 2019 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 392/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu la Proiectul
de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare a Consiliului Local al comunei Tăuteuș ț
din data de 31 ianuarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 ianuarie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  privire  la  modalitatea  de  consemnare  într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local,  precum şi modul în care şi-a exercitat  votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data
de 31 ianuarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2  Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 309 din 31 ianuarie 2019 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro     

             Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ     
CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

            Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 392 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din

data de 31 ianuarie 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 392/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu la Proiectul
de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare a Consiliului Local al comunei Tăuteuș ț
din data de 31 ianuarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 ianuarie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,        
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  privire  la  modalitatea  de  consemnare  într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local,  precum şi modul în care şi-a exercitat  votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data
de 31 ianuarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2  Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 309 din 31 ianuarie 2019 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro     

             Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 392 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local

al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019 

               Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, la începutul fiecărei edin e, secretarulș ț
supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare,  iar consilierii  locali  au dreptul ca, în cadrulș ț
edin ei, să conteste con inutul Procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă a opiniilor exprimate înș ț ț ș ț
edin a anterioară,ș ț  

               Având în vedere că dezbaterile din edin a ordinară a consiliului local, precum i modul în care i-aș ț ș ș
exercitat  votul fiecare consilier local au fost consemnate în  Procesul-verbal de edin ă înregistrat subș ț
numărul 309/31.01.2019,  fiind semnat de pre edintele de edin ă i de secretarul  unită ii  administrativ-ș ș ț ș ț
teritoriale, care i-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicită ii celor consemnate,ș ț
               i, întrucât  Ș sunt/nu sunt obiec iuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate înț
cuprinsul procesului-verbal de edin ă,ș ț
               Considerăm legală şi oportună  adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 31 ianuarie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor art.
42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din dataș ș ț
de 28 februarie 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 21
Din 28 februarie 2018

Privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu, pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 393/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Raportul

de  specialitate  nr. 394/05.02.2019  cu  privire  la  însuşirea  Raportului  anual  al  primarului  privind  starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se însuşeşte Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu
pe anul 2018, în forma în care a fost prezentat de Primarul comunei Tăuteu, şi care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

             Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
       CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

           Solyom Iudit                                   Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 393 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică, socială şi de mediu a

comunei Tăuteu, pe anul 2019

Având în vedere Expunerea de motive nr. 393/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Raportul
de  specialitate  nr. 394/05.02.2019  cu  privire  la  însuşirea  Raportului  anual  al  primarului  privind  starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se însuşeşte Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu
pe anul 2017, în forma în care a fost prezentat de Primarul comunei Tăuteu, şi care face parte integrantă din
prezentul proiect de  hotărâre.
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab ineri”, fiindț
prezen i ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 393 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,

socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018

             Analizând activitatea administraţiei publice locale, obiectivele atinse în cursul anului 2018, precum
şi obiectivele propuse a se realiza în anul 2019,
             În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi în contextul atribuţiilor primarului referitoare la relaţia cu consiliul
local, am dispus compartimentului de specialitate elaborarea Raportului anual privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu pentru anul 2018, cuprinzând activitatea administraţiei publice locale
în anul 2018, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor care ne revin
în soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii locale pe care o reprezentăm.

            Faţă de cele mai sus, în temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezint spre dezbatere
şi aprobare, în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019,ș ț
proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de activitate privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 394 din 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
 la proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,

socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018

            Analizând proiectul de hotărâre şi anexa acestuia, am constatat următoarele: 
 Raportul  de  activitate  a  fost  elaborat  în  baza  rapoartelor  de  activitate  ale  instituţiilor,

compartimentelor  şi  serviciilor  publice  care  funcţionează  la  nivelul  comunei  Tăuteu  şi  conţine
informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul anului 2018, a situaţiei economice, sociale
şi de mediu al comunei Tăuteu. 

 Obiectivele  propuse a se realiza  în anul 2019 sunt oportune,  necesare şi  corespund cu direcţiile

prioritare  de  dezvoltare  ce  vor  fi  cuprinse  în  Strategia  de  dezvoltare  a  comunei  Tăuteu  pentru
perioada 2014 – 2020.

 Obiectivele  de  investi ii  demarate  în  anii  anteriori  constituie  o  prioritate  i  în  anul  2019,  fiindț ș

necesară asigurarea finan ării/cofinan ării de la bugetul local. ț ț

            În concluzie, în contextul celor expuse mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data
de  28 februarie 2019. 

Secretar
Jr. Silaghi Adela Maria



  ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 21 din data de 28 februarie 2019 

privind aprobarea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,
 socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018

 

RAPORTUL PRIMARULUI
Privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu în anul 2018

              CUVÂNT ÎNAINTE

             Misiunea  Primarului, viceprimarului, secretarului comunei şi a aparatului de specialitate al
primarului  constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită  primăria comunei, care
duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii  locale,  soluţionează  şi  gestionează,  în  numele  şi  în interesul  colectivităţii  locale  pe care  o
reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în  vigoare.
               Împreună cu funcţionarii aparatului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Tăuteu încercăm
să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. 
              ”Raportului Primarului comunei Tăuteu privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu în anul 2018” este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi
transparenţă a instituţiei noastre. Alături de dezbaterile publice si întâlnirile cu cetăţenii la diferite ocazii,
lucrarea de faţă este un instrument de bază prin care Primăria comunei Tăuteu pune la dispoziţia cetăţenilor
date  concrete  despre  activitatea  noastră  si  despre  modul  cum  au  fost  folosiţi  banii  publici.
Raportul  conţine  informaţii  despre activitatea  Primăriei,  a  Consiliului  Local  şi  a  serviciilor  publice  din
subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a comunei noastre în anul
2018. 
                Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei Tăuteu o imagine generală
asupra  activităţii  noastre  în  anul  care  a  trecut,  asupra  modului  şi  eficienţei  rezolvării  problemelor
comunităţii locale.

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
Primarul comunei Tăuteu



DINAMICA PERSONALULUI 
DIN 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

1. SITUAŢIE PERSOANE ANGAJATE ÎN PRIMĂRIE:
 30 posturi aprobate prin organigramă
 2 func ii de demnitate publică (primar şi viceprimar)ț
 12 funcţii publice, din care:        2 funcţii publice de conducere ocupate

                                                   5 func ii publice de execu ie ocupateț ț
                                                   5 funcţii publice de execu ie vacanteț

 16 funcţii contractuale (din care 1 expert local pentru romi şi 1 mediator sanitar), din care:
                                   1 func ie contractuală de execu ie vacantăț ț

2. DINAMICA PERSONALULUI ÎN ANUL 2018:
 Angajaţi prin concurs: nu au fost făcute angajări.
 Un func ionar public  de  execu ie  i-a  încetat  raportul  de  serviciu,  la  cerere,  prin  acordulț ț ș

păr ilor.ț
 Pensionaţi: nu au fost cazuri de pensionare.
 Promovaţi: nu au fost promovări.

3. La nivelul comunei Tăuteu nu este înfiinţat Serviciul Public de Poliţie Locală.

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

            În cursul anului 2018, au fost pregătite un număr de 12 şedinţe ordinare  şi 4 şedinţe de îndată ale
Consiliului Local al comunei Tăuteu.
           Au fost emise un număr de 92 de hotărâri al consiliului local.
           Au fost emise un număr de 127 dispoziţii ale primarului comunei Tăuteu.

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

 Proiecte de acte normative adoptate în anul 2018: 92.
 Proiecte de acte normative care au fost anunţate public: 92.
 Numărul total al recomandărilor primate: 0.
 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor

luate: 0.
 Numărul participanţilor la şedinţele publice: 21.
 Dezbateri publice organizate pe baza proiectelor de acte normative: 12.
 Numărul  cazurilor  în  care  autoritatea  publică  a  fost  acţionată  în  justiţie  pentru  nerespectarea

prevederilor prezentei legi: 0. 
 Sedinţe publice desfăşurate în prezenţa mass-media: 0.
 Şedinţe care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului: 0.

              Având în vedere prevederile art. 63, alin. 3, lit.  a din  Legea administraţiei  publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul are obligaţia de a prezenta consiliului local
în  primul  trimestru  al  anului  un  raport  anual  privind  starea  economică,  socială  şi  de  mediu  a  unităţii
administrative-teritoriale.
             Astfel, în vederea realizării acestui deziderat, Primăria comunei Tăuteu şi-a propus şi a realizat
următoarele acţiuni de interes public în cursul anului 2018 următoarele obiective:



LUCRĂRI DE INVESTIŢII PUBLICE

            În anul 2018 au fost finalizate şi/sau demarate următoarele investiţii de interes public:
1. S-a continuat investiţiile demarcate în anul 2017.
2. Proiectul  “Modernizare  infrastructură  rutieră”  depus  de  Asociaţia  de  Dezvoltare

Intercomunitară “ZONA BISTRA-BARCĂU” la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR)  i  declarat  eligibil,  fiind  semnat  Contractul  de  finan are  nr.ș ț
C0720RN00021560500422/23.08.2016 i încheiat Contractul de lucrări cu ofertantul câ tigător.ș ș
Ordinal de începere al lucărilor a fost amânat până la ob inerea autoriza iei de construire. ț ț

3. Proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, jude ul Bihor” ț depus la
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), declarat eligibil, fiind semnat Contractul
de  finan are  nr.  C0720EN00031560500568/01.11.2016  i  încheiat  Contractul  de  lucrări  nr.ț ș
53/03.11.2017 – s-a demarat executarea lucrărilor.

4. Proiectul  “Modernizare  Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ulț
Bihor” depus la Agenţia  pentru Finanţarea Investiţiilor  Rurale (AFIR), declarat  eligibil,  fiind
semnat Contractul de finan are nr. C0760CN00031560500100/01.11.2016 i încheiat Contractulț ș
de lucrări nr. 58/21.11.2017 – s-a demarat executarea lucrărilor.

5. Proiectul  ”Înfiin are  re ea  de  canalizare  menajeră i  sta ie  de  epurare  în comuna Tăuteu,ț ț ș ț
jude ul Bihor”ț  – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDLț ț ț
II)  –  Contract  de  finan are  nr.  4286/13.12.2017,  înregistrat  la  institu ia  noastră  sub  numărulț ț
2475/22.12.2017. Achizi ia de lucrări este în fază de licita ie publică.ț ț

6. Proiectul ”Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  –
investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II) – Contract deț ț ț
finan are nr. 317/1.01.2018, înregistrat la institu ia noastră sub numărul 172/23.01.2018. Achizi iaț ț ț
s-a finalizat, fiind încheiat Contractul de lucrări nr. 40/05.12.2018.

7. Proiectul ”Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana,  comuna Tăuteu,  jude ul Bihor” –ț
investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II) – Contract deț ț ț
finan are nr. 316/1.01.2018, înregistrat la institu ia noastră sub numărul 173/23.01.2018. Achizi iaț ț ț
s-a finalizat, fiind încheiat Contractul de lucrări nr. 39/05.12.2018.

8. Proiectul ”Achizi ie utilaj în comuna Tăuteu, jude ul Bihor” – proiect finan at în cadrul Măsuriiț ț ț
19 ”Dezvoltarea  Locală  Leader”  a  programului  Na ional  de Dezvoltare  Rurală  – Contract  deț
finan are  nr.  C  1920074X213260502142/11.07.2018.  Achizi ia  este  finalizată,  fiind  încheiatț ț
Contractul de furnizare nr. 35/05.11.2018.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Contul de execuţie a bugetului local al comunei Tăuteu, la data de 31 decembrie 2018 se prezinta
astfel:

TOTAL BUGET LOCAL: Prevederi bugetare definitive: 5.810.970 lei
                                                Încasări realizate:              5.085.423 lei

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

LA PARTEA DE VENITURI:  Prevederi bugetare definitive: 4.967.900 lei
                                                       Încasări realizate:              4.314.953 lei



LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 4.967.900 lei
                                                           Plăţi efectuate:               4.306.604 lei

SECŢIUNEA DEZVOLTARE

LA PARTEA DE VENITURI: Prevederi bugetare definitive: 843.070 lei
                                                       Încasări realizate:             770.470 lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 2.151.210 lei
                                                           Plăţi efectuate:               1.278.120 lei

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII
DIN BUGETUL LOCAL:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

      Analizând realizările faţă de debitele stabilite prin funcţionarii responsabili reiese faptul că în anul
2018 debitul de încasat din impozite şi taxe locale a însumat 1.626.140 lei şi s-a încasat suma de 878.911 lei
în procent de 54 %. La amenzi debitul total însumează 673.791 lei şi s-a încasat 104.591 lei, în procent de
15%. Considerăm că  realizările  de mai  sus  dovedesc  cu claritate  faptul  că  funcţionarii  responsabili  cu
activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale, s-au implicat în colectarea acestora, deşi starea de
pauperitate a contribuabililor este prezentă şi în comuna noastră. Situaţia încasării deficiente a amenzilor se
datorează  lipsei  metodelor  de  constrângere  a  persoanelor  amendate  şi  legislaţiei  ineficiente  în  acest
domeniu.

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

     1. Conform Legii nr. 416/ 2001, au fost înregistrate 32 cereri de ajutor social, în plata 32 de familii cu
65, persoane beneficiare.

     2. Conform Legii nr. 448/ 2006, avem în plată un număr de 34 de îndemnizaţii pentru persoane cu
handicap grav.
           3. Conform legii nr. 277/2010, avem înregistrate un număr de 7 de cereri pentru acordarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei.

     4. Ajutoare încălzire pentru ajutor social: 23 familii pentru sezonul rece noiembrie 2017 - martie
2018.

     5. Ajutor încălzire locuinţe cu lemne de foc, cărbuni, combustibil petrolier: nu au fost beneficiari.
     6. Ajutoare încălzire locuinţe cu gaz natural: au beneficiat un număr de 3 familii din localitatea

Chiribiş.  
     7. Număr ajutoare de înmormântare: -
     8. Număr ajutoare de urgenţă: - 

SĂNĂTATE

            În comuna Tăuteu funcţionează două cabinete medicale de Medicină de Familie cu doi medici şi
două asistente, cu program de consultaţii zilnice. Lângă cabinetele medicale funcţionează farmacia umană.
Atât dispensarele,  cât  şi  farmacia  sunt localizate  în cladirea administrativă a comunei.  Spaţiile  aferente
cabinetelor medicale şi farmaciei au fost închiriate pe termen mediu, prin licitaţie publică.
              De asemenea, în cadrul aparatului de specialitate al primarului este un mediator sanitar care
colaborează cu medicii de familie în probleme de sănătate care privesc comunitatea de romi din localitatea
Bogei.



EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

            În comuna Tăuteu, educaţia este asigurată de următoarele unităţi de învăţământ preşcolar:
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
- Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
- Şcoala Gimnazială nr. 3 Chiribiş (primar/gimnazial).
- Şcoala Gimnazială nr. 4 Ciutelec (primar/gimnazial).
- Şcoala Primară nr. 1 Poiana (primar).
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Tăuteu (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Chiribiş (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Poiana (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Bogei (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Ciutelec (preşcolar).

             Cu bucurie putem să spunem că aproape toate unităţile de învaţâmânt din comuna noastră sunt
reabilitate,  modernizate  şi  dotate  cu  cele  necesare,  iar  unele  funcţionează  în  clădiri  noi:  Grădiniţa  cu
Program Prelungit nr. 1 Tăuteu, Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Ciutelec şi Şcoala Gimnazială nr. 4
Ciutelec. Doar Şcoala Primară nr. 1 Poiana mai trebuie reabilitată, iar la grădiniţele din localităţile Tăuteu şi
Chiribiş trebuie executate lucrări de amenajare a gardului care desparte grădiniţa de şcoală, iar la Şcoala
Gimnazială nr. 2 Bogei trebuie realizată reabilitarea grupurilor sanitare, toate aceste lucrări fiind necesare în
vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru aceste unităţi şcolare,   sperăm ca în anul 2019
vom găsi sursa de finanjare pentru aceasta investi ie. ț
             În cursul anului 2018 s-au derulat diferite activitaţi în domeniul cultural şi social, aceastea fiind
organizate în special de elevii şcolilor din comuna Tăuteu precum şi de cetăţenii comunei Tăuteu, respectiv:

- 8 MARTIE - Ziua Internaţională a Femeii; 
- 1 IUNIE program în aer liber cu ocazia Zilei Copilului; 
- LUNA OCTOMBRIE - Balului strugurilor, organizat anual în satul Tăuteu; 
- 1 DECEMBRIE – CENTENARUL MARII UNIRI
- 6 DECEMBRIE organizarea serbării de Moş Nicolae 
- 25  –  27   DECEMBRIE  organizarea  balurilor  cu  ocazia  sărbătorilor  de  Craciun,  în  localităţile:

Tăuteu, Chiribiş şi Ciutelec.

             Din lipsă de fonduri la bugetul local, nici în anul 2016 nu s-au organizat actiuni cultural-artistice si
sportive cu ocazia zilei satului Tauteu.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

              Din punct de vedere al sarcinilor de serviciu, activitatea în acest domeniu este una deosebit de
complexă, starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la decesul acesteia. 
              În anul 2018 s-au oficiat un număr de 19 de căsătorii, atât în timpul săptămânii, cât şi în ziua de
sâmbătă i ș 1 act de căsăstorie transcris.
              Nu au fost înregistrate cazuri de desfacere a căsatoriei pe cale administrativă.
              Au fost transcrise un număr de 13 acte de naştere - transcriere.
              În anul 2018, potrivit actelor normative aplicabile, la nivelul compartimenului s-au întocmit
referate  şi  dispoziţii  pentru  rectificarea  unui  act  de  stare  civilă   care  conţinea  erori  materiale  şi/sau



intelectuale un număr de 1 act şi au fost soluţionate 2 dosare pentru ortografierea numelui potrivit art.
20 dn O.G. nr. 41/2003 i 2 cazuri de CNP –uri  modificate pentru anii anteriori.ș  
        
                Au fost înregistrate un număr de 41 de acte de deces
                 Menţiuni operate: 140
                 Menţiuni înaintate la SPCLEP: 95
                 Menţiuni de divorţ operate: 9
                 Certificate de stare civiă eliberate:      na teri    – 34ș
                                                                             căsătorie – 38
                                                                             deces       – 51 
                 Men iuni de schimbare a numelui i/sau prenumelui în străinătate: 0ț ș

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

            În decursul anului 2018 nu au fost emise certificate de urbanism i autorizaţii de construire/deș
demolare.

            Pe parcursul anului 2018, un număr de 32 adrese au fost repartizate către persoana care deţine
atribuţii  în  domeniul  urbanismului  şi  amenajării  teritoriului  din  cadrul  Compartimentului  Agricol  iș
Cadastru.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
DIN COMUNA TĂUTEU

           În cursul anului 2018, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, a întocmit
următoarele documente: 

- Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Tăuteu; 
- Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare; 
- Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019. 
- S-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

Urgentă şi Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu. 
           În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, pe teritoriul comunei Tăuteu nu au avut loc evenimente
negative. 
             S-au completat fişele de instructaj pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat şi s-a efectuat
instructajul periodic. 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ŞI CADASTRU

     1.  În anul 2018, baza de date în programul electronic de evidenţă agricolă şi registrele agricole  s-au
completat cu un număr de 1 710 poziţii cu o suprafaţă totală de 5 753 ha, din care: 

- teren arabil: 3 400 ha
- livezi: 21 ha 
- păşuni: 724 ha 
- fâneţe: 411 ha 
- vii: 47 ha 
- teren forestier: 957 ha 
- alte suprafeţe: 193 ha 



            În ceea ce priveşte efectivele de animale pe anul 2017 la nivelul comunei Tăuteu, situaţia se prezintă
astfel: 

- Bovine: 560 
- Cabaline: 98
- Ovine: 9500
- Caprine: 230 
- Porcine: 650 
- Păsări: 5 620 
- Familii de albine: 710

    2. S-au întocmit schiţe şi procesele-verbale de punere în posesie a proprietarilor de terenuri conform
Legii  nr. 18 /1991, republicată  şi conform Legii  nr.1/2000 şi Legii  nr. 247/ 2005, în vederea întocmirii
titlurilor de proprietate, precum şi de corectare titluri astfel: 

- în baza Legii nr. 18/1991 s-au întocmit un număr de 33 Titluri de Proprietate; 
- în baza hotărârilor judecătorişti definitive şi irevocabile  s-au întocmit un număr de  2 Titluri de

Proprietate; 
Total: 35 Titluri de Proprietate.

    3. S-au eliberat un  număr de:
- 278 certificate fiscale;
- 45 adeverin e pentru teren intravilan în vederea întăbulării construcţiilor în Cartea Funciară;ț
- 630 adeverinţe pentru  teren  agricol;  
- 72 certificate de producator agricol

          4. În cursul anului 2018 s-au înregistrat un număr de 180 contracte de arendă în scopul  executării de
lucrări agricole.
          5. În cursul anului 2018 au fost repartizate compartimentului un număr de 35 de adrese.

TRANSPORT LOCAL

      În cursul anului 2018, instituţia noastră a asigurat transportul elevilor la şcoală pe ruta Poiana –
Chiribiş şi retur, cu microbuzul primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

     De asemenea,  s-a eliberat:
- o autorizaţie pentru transport în regim de taxi.
- 9 avize  favorabile pentru utilizarea sta iilor, altele decât sta iile publice. ț ț

RELAŢII CU PUBLICUL 

     1. S-a organizat primirea în audienţă a peste 340 cetăţeni şi s-a urmărit rezolvarea  problemelor
ridicate  de  aceştia,  s-a  urmărit  asigurarea  răspunsurilor  la  cele  peste  56  de  petiţii  adresate  Primarului,
precum şi organelor central, de către cetăţeni, conform Legii nr.  233/ 2002, pentru aprobarea OG.  27/2002.

     2. S-au oferit zilnic informaţii diverse cetăţenilor, în colaborare cu toate compartimentele din cadrul
Primariei.

    
COMPARTIMENT JURIDIC ŞI ACCESARE FONDURI



           În cadrul acestui compartiment, pe linie juridică, au fost realizate următoarele activităţi:
- S-au  formulat  întâmpinări  în  cadrul  dosarelor  aflate  pe  rolul  instanţelor  de  judecată  şi  în  care

Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar este parte. În prezent, pe rolul instanţelor de
judecată se află un număr de 28 de dosare civile având ca obiect fond funciar şi în care Comisia
Locală de aplicare a legilor fondului funciar este parte.  

- S-a formulat răspuns, în termen, la cererile persoanelor fizice şi jurdice (instituţii publice, cabinet
avocat, experţi judiciari, executori judecătoreşti etc.), cuprinzând diferite solicitări pe teme juridice.
La unele cereri, formularea răspunsului s-a făcut împreună cu consilierul de specialitate din cadrul
primăriei.

- S-a  asigurat  comunicarea  cu  Serviciul  Juridic,  Avizare  şi  Contencios  Administrativ  din  cadrul
Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, precum şi cu alte compartimente şi servicii din cadrul acesteia.

- În cursul anului 2018 au fost  repartizate un număr de  120 adrese având ca subiect  solicitări  cu
privire la diferite situaţii juridice.

În ceea ce priveşte domeniul accesării fondurilor, s-au realizat următoarele obiective:
- S-a colaborat la depunerea cererilor de finanţare la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

(AFIR) pentru proiectele: “Achizi ionare utilaj în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț ț
- S-a  întocmit  documentaţia  necesară procedurii  de ahiziţionare  directă  a  unor  bunuri,  servicii  şi

lucrări, în limita plafonului stabilit de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 
- S-a colaborat la întocmirea documenta iei pentru proiectele: ”Înfiin are re ea de canalizare menajerăț ț ț

i sta ie de epurare în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”, ”Construire pod peste râul Bistra în localitateaș ț ț
Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor” i ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Poiana,ț ș
comuna Tăuteu,  jude ul Bihor” – proiecte care au fost depuse la MDRAPFE pentru finan are înț ț
cadrul Programului de Dezvoltare Locală (PNDL II).

- S-a asigurat comunicarea cu Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul
Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, precum şi cu serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.

- S-a asigurat comunicarea cu Ministerul Devoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la
stadiul investiţiilor finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).

- În cursul anului 2018 au fost repartizate un număr de 46 adrese având ca subiect solicitări cu privire
la  stadiul  investiţiilor,  programele  de  finanţare  şi  alte  probleme  pe  linia  accesării  fondurilor
nerambursabile. 

STAREA MEDIULUI IN COMUNA TAUTEU IN ANUL 2018

           În comuna  Tauteu nu există probleme de mediu de mare gravitate. Autoritatea locală are atribuţii
deosebite în acest domeniu.
           Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană
prin  cap.  22  “Mediu”,  transpus  în  legislaţia  noastră  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  394/  2005,  privind
depozitarea deşeurilor, potrivit căreia trebuie sistată depozitarea şi reabilitarea spaţiilor de depozitare din
zona rurală, prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere, conform
Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 636/ 2008, ne-am  conformat şi noi.
            Astfel, reamintim că în data de 18.08.2014 a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 1082 din
18.08.2014 având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Tăuteu, judeţul
Bihor. Contractul a fost încheiat cu operatorul licenţiat S.C. RER VEST ORADEA S.A. (fostă S.C. RER
ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.) care îndeplineşte obiectivele urmărite de concedentul – comuna
Tăuteu, respectiv:



a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
b. promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare; 
c. dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d. protecţia  mediului  înconjurator,  cu  evidenţierea  măsurilor  de  protecţie  a  mediului  pe  etape  de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
De la încheierea contractului de concesiune şi până în prezent au fost încheiate:

1. un număr de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru instituţii publice;
2. un număr de 994 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane fizice;
3. un număr de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane juridice;
 

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2019

            În cursul anului 2019 vom depune toate diligenţele pentru atingerea următoarelor obiective:

1. Continuarea investiţiilor demarate în cursul anului 2018 şi a celor începute în anii anteriori.
2. Demararea lucrărilor la proiectul “Modernizare infrastructură rutieră în ADI BISTRA-BARCĂU”

– investi ia se află în fază de ob inere a avizelor i a autoriza iei de construire).ț ț ș ț
3. Continuarea lucrărilor la proiectul  “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu,

jude ul Bihor”ț .  
4. Continuarea lucrărilor la proiectul  “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna

Tăuteu, jude ul Bihor”ț .
5. Continuarea procedurii  de licita ie  pentru proiectul  finan at  în cadrul  Programului  de Dezvoltareț ț

Locală  (PNDL II):  ”Înfiin are  re ea  de  canalizare  menajeră  i  sta ie  de  epurare  în  comunaț ț ș ț
Tăuteu, jude ul Bihor”ț .

6.  Demararea lucrărilor  pentru proiectul  ”Construire pod peste  râul Bistra în localitatea  Tăuteu,
comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  – investi ia se află în fază de ob inere a avizelor i a autoriza iei deț ț ș ț
construire.

7. Demararea  lucrărilor  pentru  proiectul”Construire  pod  peste  râul  Bistra  în  localitatea  Poiana,
comuna Tăuteu, jude ul Bihor” ț – investi ia se află în fază de ob inere a avizelor i a autoriza iei deț ț ș ț
construire. 

8. Realizarea trotuarelor în localitatea Ciutelec, precum şi repararea trotuarelor în celelalte localităţi ale
comunei Tăuteu.

9. Identificarea surselor de finanţare pentru alte proiecte de investiţii, respectiv:
- Montarea de filtre la sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Tăuteu.
- Realizarea unui sistem de supraveghere video în toate localităţile comunei.
- Alte investiţii de interes local.

 
           Concluzionând cele prezentate mai sus, consider că am încheiet un an financiar prolific, un an în care
am reuşit  să  atragem la  bugetul  local  în  cadrul  programelor  de  finanţate  internă  şi  externă,  respectiv
PNDL/FEADR. De asemenea, serviciile de bază pentru populaţie au fost furnizate în condiţii optime.
           În încheiere, doresc să vă multumesc pentru colaborare şi îmi exprim speranţa că împreună, vom
putea menţine în continuare comuna noastră pe drumul dezvoltării şi al prosperităţii.

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 650 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
La

Proiectul de hotărâre privind însu irea ș Raportului anual privind  starea economică, socială şi
de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018

1. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

2. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
3. Comisia  de  specialitate  pentru  muncă  i  protec ie  socială,  protec ie  copii,  tineret  i  sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 393/05.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 394/05.02.2019 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  însu irea  ș  Raportului  anual  privind   starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018  ,

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind însu irea  ș Raportului annual privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018  şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                  Hegeto Alexandru                                                          Scurt Cozmin-Mihai

                



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 650/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind însu irea ș  Raportului anual privind  starea economică, socială
şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2018  .

             PROBLEME:

             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au

dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi

”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                  Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 22
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț
 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  395/05.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu,  care

pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 396/05.02.2019, din care rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare a Serviciului  Voluntar  pentru Situaţii  de Urgenţă,  pe anul
2019,
             Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor  prin  OMIRA nr.
718/30.06.2005,  modificat  şi  completat  cu  OMIRA nr.  195/20.04.2007,  OMAI  nr.  160/  2007  pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent, 
           În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată
şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de Categoria I-a, fără
personalitate juridică, în subordinea consiliului local al comunei Tăuteu, cu organigrama şi numărul de
personal cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Categoria I-a, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează Serviciul  Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

            Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
               CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

            Solyom Iudit                                                                    Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 395 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  395/05.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu,  care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 396/05.02.2019, din care rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare a Serviciului  Voluntar  pentru Situaţii  de Urgenţă,  pe anul
2019,
            Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de Criteriul de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor  prin  OMIRA nr.
718/30.06.2005,  modificat  şi  completat  cu  OMIRA nr.  195/20.04.2007,  OMAI  nr.  160/  2007  pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent, 
           În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată
şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
           În temeiul art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de Categoria I-a, fără
personalitate juridică, în subordinea consiliului local al comunei Tăuteu, cu organigrama şi numărul de
personal cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentaul proiect de hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Categoria I-a, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SVSU al comunei Tăuteu.
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  
-

            Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
-- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 395 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

          Analizând prevederile OMAI nr. 160/ 2007, în baza cărora este necesară reorganizarea Serviciului
Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  –  serviciu  fără  personalitate  juridică,  aflat  în
subordinea consiliului local al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu,
          Având în vedere Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor  prin  OMIRA nr.
718/30.06.2005,  modificat  şi  completat  cu  OMIRA nr.  195/20.04.2007,  OMAI  nr.  160/  2007  pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent, 
           În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată
şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
           În temeiul art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
             
            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
supun spre adoptare Consiliului Local proiectul  de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 396 din 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Ţinând cont de Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor  prin  OMIRA nr.
718/30.06.2005, modificat şi completat cu OMIRA nr. 195/20.04.2007,  
          Având în vedere prevederile cuprine în următoarele acte normative:

- O.G. nr. 88 /2001 privind înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/ 2002 şi modificată prin O.U.G. nr. 25/2004;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 160/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,  organizare,  desfăşurare şi

finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestată de serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă; 

- H.G. nr. 160/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţii de acordare
şi folosire a mijloacelor, echipamentului de protecţie şi însemnele distinctive ale personalului din
serviciile voluntare şi private de protectie civila;

- O.U.G.  nr.  21/  2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al  situaţiilor  de  urgenţă,  cu
modificările şi completările ulterioare,

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SVSU al comunei Tăuteu , conform anexelor
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Inspector Protec ie Civilăț
GHIURĂU RAFAEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 651 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru

Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

4. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

5. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
6. Comisia  de  specialitate  pentru  muncă  i  protec ie  socială,  protec ie  copii,  tineret  i  sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
     Vâzând Expunerea de motive nr. 395/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează

pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  396/05.02.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cuprinzând
propunerea  privind  aprobarea  reorganizării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei
Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  reorganizării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de
Urgenţă al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț  şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 651/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                        Solyom Iudit                                                                    Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                          Scurt Cozmin-Mihai



                                                                                     Anexa nr. 1
Hotărârea Consiliului local nr. 22 din 28 februarie 2019    

O R G A N I G R A M A
Cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență din Comuna Tăuteu

               În baza art. 5 lit. a și b, art. 7 și 12 din Criteriile de Perfomanță privind structura organizatorică și
dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, emise de Ministerul Administrației  și Internelor
prin Ordinul nr. 718/2005, modificat  și completat cu Ordinul nr. 195/20.04.2007, se constituie Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență de categoria I, având următoarea componență:

                Şeful serviciului: Ghiurău Rafael

     Compartiment pentru prevenire, cu următorii specialişti:

      a)pentru instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local

      - Ghiurău Rafael

      b) pentru gospodăriile cetățenești (câte un specialist la fiecare 200 gospodării cetățenești)

      1. Centru de comuna Tăuteu

          -  Peto Gavril

          -  Herpai Coloman

      2. Satul Ciutelec

          -  Iuhas Gavril

          -  Jarca Lucian

       3. Satul Bogei

          -  Jurj Florian

          -  Pop Viorel

          - Pui Gavril 

       4. Satul Poiana

          -  Gyuriș Gheorghe

       5. Satul Chiribiș

          -  Baba Marin

          -  Silaghi Leontin

Formaţia de intervenţie cuprinde echipe specializate pe tipuri de riscuri:

      1. Echipa de înştiinţare-alarmare



          - Kovacs Magda

          - Fritea Marin

      2. Echipa de cercetare – căutare

          - Vincze Lehel

          -  Jarca Lucian

      3. Echipa de deblocare – salvare

          -  Pop Rodica

          -  Codrean Angela

          -  Fekete Monika

      4. Echipa de evacuare

          -  Baba Marin

          -  Cuculi Csaba

      5. Echipa de suport logistic

         -  Voinea Doru

         -   Silaghi Leontin

Grupă de intervenţie care deserveşte utilaje mobile (M.P.):

  Servant pompier – Szondi Zsolt

Servant pompier – Toth Istvan

Total personal angajat:      1

Total personal voluntar:  18

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
        Solyom Iudit                                             Silaghi Adela Maria



Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 22/28 februarie 2019

STRUCTURA-CADRU 
a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Tauteu

 

CAP. 1  Dispoziţii generale

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu,  se constituie  în baza prevederilor
art. 13 lit. d, art. 31 alin. 3, art. 32, precum şi ale art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, în baza prevederilor art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă modificată şi
completată cu Legea nr. 212/2006 şi a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu completările şi modificările ulterioare, a Criteriilor de Performanţă privind structura organizatorică  şi
dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu
Ordinul  nr.  718/30.06.2005,  modificat  şi  completat  cu  Ordinul  nr.195/20.04.2007  prin   Hotărâre  a
Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  nr._____  emisă  în  __/__/____  ca  şi  Serviciului  Voluntar  pentru
Situaţii de Urgenţă de categoria I-a.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie de schema cu riscurile teritoriale din unitatea
administrativ-teritorială,  întocmită  de  I.S.U.  „CRIŞANA” şi  aprobată  de  prefectul  jud  Bihor  (conform
art.16, alin. b din Legea 307/2006 şi art.1 din O.M.A.I. 718/2005 actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007),  îşi
îndeplineşte  atribuţiile  legale  în  limitele  sectorului  stabilit,  pe  raza  comunei  Tăuteu,  pune  în  aplicare
planurile  de  intervenţie  funcţie  de  riscurile  identificate  în  zona sa de responsabilitate,  astfel:  incendii,
inundaţii, alunecări de teren.

CAP. 2  Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar

2.1. Conducerea şi structura organizatorică
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu este condus de şeful serviciului,

profesionist în domeniu, având în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele structuri:
- un compartiment pentru prevenire;
- una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare sau prim ajutor;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  se încadrează cu personal angajat şi voluntar, având aptitudini
fizice,  psihice  şi  profesionale  adecvate  funcţiei,  iar  personalul  angajat  va  avea  atestarea  şi  calificarea
necesară, conform reglementarilor în vigoare.

Structura organizatorică:
Şeful serviciului: Ghiurău Rafael

Compartiment pentru prevenire, cu următorii specialişti:
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local

- Ghiurău Rafael
b) pentru gospodăriile cetăţeneşti (câte un specialist la fiecare 200 gospodării cetăţeneşti):



1. Centru de comună Tăuteu 
- Peto Gavril
- Herpai Coloman

2. Satul Ciutelec
- Iuhas Gavril
- Jarca Lucian

3. Satul Bogei
- Jurj Florian
- Iuhas Gavril

4. Satul Poiana
- Gyuriş Gheorghe

5. Satul Chiribiş
- Baba Marin
- Silaghi Leontin 

Formaţia de intervenţie cuprinde echipe specializate pe tipuri de riscuri:

1. Echipa de înştiinţare-alarmare 
- Kovacs Magda 

- Fritea Marin

2. Echipa de cercetare – căutare 
- Vincze Lehel

 -  Jarca Lucian

3. Echipa de deblocare – salvare 
-  Pop Rodica

-  Codrean Angela

-  Fekete Monika

4. Echipa de evacuare
-  Baba Marin

-  Cuculi Csaba

5. Echipa de suport logistic 
-  Voinea Doru

-   Silaghi Leontin

Grupă de intervenţie care deserveşte utilaje mobile (M.P.):
Servant pompier – Szondi Zsolt
Servant pompier – Toth Istvan

Total personal angajat:           1
Total personal voluntar: 18

   2.2. Relaţiile dintre structurile serviciului voluntar
        -  ierarhice: şeful  serviciului  voluntar  se  subordonează  primarului  comunei  iar
compartimentul/specialiştii pentru prevenire şi personalul formaţiei de intervenţie se subordonează şefului
serviciului voluntar;



        - funcţionale: colaborează şi conlucrează cu celelalte structuri funcţionale din organigrama instituţiei
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, respectiv colaborează pe bază de reciprocitate cu serviciile private
pentru situaţii de urgenţă din sectorul de competenţă sau după caz cu serviciile de urgenţă profesioniste, ori
de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a serviciului.
        - coordonare şi control:

- prin convenţii cu: ___________________________________________
- prin convenţii cu: ___________________________________________
- prin convenţii cu: ___________________________________________
- prin convenţii cu: ___________________________________________
- prin convenţii cu: ___________________________________________

        - cooperare cu SPSU al comunei Popeşti
        - cooperare cu _____________________________________________________

Pentru colaborare la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, Consiliul
Local  al  comunei  Tăuteu  poate  încheia  protocoale  cu  asociaţiile  profesionale  şi  organizaţiile
neguvernamentale cu atribuţii în domeniu.

2.3. Organizarea pe ture a Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

2.4 Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (conform prevederilor art. 33 din Legea
307/2006) sunt următoarele:
a. desfăşurarea activităţii de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;
b.  verifică  modul  de aplicare  a  normelor,  reglementărilor  tehnice  şi  dispoziţiilor  care  privesc apărarea
împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
c.  asigură  intervenţia  pentru  stingerea  incendiilor,  salvarea,  acordarea  primului  ajutor  şi  protecţia
persoanelor, a animalelor şi bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;

             Atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire: 
- supravegherea instalaţiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu şi a zonelor cu risc ridicat

de incendiu, precum şi acţionarea în situaţii de urgenţă la incendiu a instalaţiilor, aparatelor, stingătoarelor
şi a altor mijloace iniţiale de intervenţie;

- executarea de controale tehnice de prevenire a incendiilor la instituţiile subordonate primăriei la
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând  domeniului public şi privat, precum şi la gospodăriile din
localităţile din raza localităţii;

-  desfăşoară  activităţi  specifice  de  instruire  privind  cunoaşterea  şi  respectarea  măsurilor  de
prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţenesti, precum şi a modului de comportare şi acţiune în cazul
producerii unui incendiu.

- desfăşoară activităţi specifice de instruire a populaţiei privind pericolele potenţiale şi modul de
comportare în situaţii de urgenţă;

- verifică existenţa planului de intervenţii la obiectivele şi instituţiile de pe raza localităţii precum şi
condiţiile ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

- sprijină  grupa de intervenţie în acţiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
-  propun  includerea  în  bugetele  proprii  a  fondurilor  necesare  organizării  activităţii  de  apărare

împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor si echipamente de
protecţie specifice;



Constatările rezultate în urma controalelor şi verificărilor din teren vor face subiectul unei informari
la nivelul Consiliului Local şi al primarului în vederea stabilirii măsurilor ce se impun .

Atribuţiile formaţiei de intervenţie:
a) atribuţiile grupelor de intervenţie:
- execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă cu utilaje mobile

sau mijloace de intervenţie din dotare;
- execută recunoaşteri pe raza unităţii administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare

cu apă şi posibilitatea accesului de interventie.
- acorda ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de incendiu, explozii, inundatii,

alunecări de teren, accidente precum şi în caz de dezastre;
- evacuează animalele şi bunurile materiale aflate în pericol.
b) atribuţiile echipelor specializate:
- execută activităţile de instruire de specialitate a personalului voluntar;
- execută activităţile de culegere, centralizare şi analiză a datelor despre urmările situaţiilor de

urgenţă;
- studiază  particularităţile  instituţiilor  şi  operatorilor  economici  din  sectorul  de competenţă  al

serviciului;
- asigură măsurilor  igienico-sanitare  şi  antiepidemice  în  cazul  apariţiei  unor  epidemii  de boli

infecţioase, realizând măsuri sanitar-veterinare, antiepizootice şi antifitotoxice;
- asigură transportul materialelor şi hranei în caz de situaţii de urgenţă;
- sprijină  grupa de intervenţie în acţiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
- participă alături de grupa de intervenţie la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;

CAP. 3 Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar

           Atribuţiile şefului serviciului voluntar
Şeful  serviciului  voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă  răspunde  de  îndeplinirea  întocmai  a

atribuţiunilor legale ce revin serviciului, de instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităţii sale de
acţiune,  de  menţinere  a  unei  discipline  ferme  în  rândul  personalului.  Lui  i  se  subordonează  întreg
personalul  serviciului.  Prin activitatea desfăşurată,  trebuie să contribuie activ  la aplicarea în practică a
principiului apărării împotriva dezastrelor în zona de responsabilitate a serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă, astfel:

a. organizează şi conduce nemijlocit  instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest  scop
programul  lunar  şi  urmăreşte  executarea  lui  de  întreg  personalul  serviciului,  execută  instruirea
metodică a şefilor formaţiilor de intervenţie;

b. organizează activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o desfăşoară grupa sau compatimentul,
după caz, în care scop:

o pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire;

o controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. precum şi de comportare la

dezastre şi acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
o desfăşoară activităţi instructiv-educative în rândul personalului care se încadrează în muncă

şi sprijină pe şefii formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă;
o face  propuneri  conducerii  instituţiei  cu  privire  la  încardarea  cu  personal  a  serviciului,

urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege



c. organizează  intervenţia  serviciului  –  formaţiei  de  intervenţie,  pentru  stingerea  incendiilor  şi
înlăturarea  efectelor  negative  ale  calamintăţilor  naturale  şi  catastrofelor,  precum  şi  salvarea  şi
acordarea primului ajutor persoanelor, în care scop:

o întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a

activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind intervenţia formaţiei;
o organizează zilnic intervenţia formaţiei pe ture de serviciu şi urmăreşte încardarea completă

a grupelor;
o pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie pentru executarea de exerciţii şi aplicaţii pe

timp de zi şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii cât şi în cooperare cu alte servicii;
o controlează  şi  ia  măsuri  pentru  ca  toate  maşinile,  utilajele,  accesoriile,  echipamentul  de

protecţie şi instalaţile de stingere din dotarea serviciului, precum şi instalaţiile de alarmare şi
de stingere să fie în permanentă stare de utilizare;

o organizează alarmarea în caz de dezastre a serviciior cu care este stabilită cooperarea;

o conduce  formaţia  în  acţiunile  de  intervenţie  pentru  stingerea  incendiilor  şi  înlăturarea

efectelor calamităţilor naturale şi catastrofelor;
o urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul serviciului a şoferilor, în cazul serviciul dotat cu

autospecială;
d. face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului cu pompieri voluntari;
e. asigură respectarea întocmai a programului zilnic a personalului angajat, controlează în acest scop

activitatea serviciului în schimburile II şi III, precum şi în zilele de repaus şi de sărbători legale;
f. întocmeşte şi  actualizează documentele  operative ale  serviciului,  asigură păstrarea şi  menţinerea

corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face
propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului serviciului.

          Atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire
          Specialistul de prevenire este subordonat nemijlocit şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţi de
Urgenţă, pe linia îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu revenindu-i următoarele sarcini:

o participă la programul de pregătire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

o desfăşoară  activităţi  de  prevenire,  îndrumare  şi  control  la  obiectivele  din  sectorul  de

competenţă în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă;
o execută  controale  de  prevenire  la  obiectivele  repartizate  din  sectorul  de  competenţă

(gospodăriile populaţiei, operatorii economici din subordinea consiliului local şi instituţiile
publice din sectorul de competenţă) în conformitate cu prevederile legii, scriind în caietele de
control neregulile constatate;

o participă  la  toate  formele  de  pregătire  şi  activităţile  planificate  în  domeniul  prevenirii

situaţiilor de urgenţă;
o aduce la cunoştiinţa şefului serviciului stările de pericol sau situaţiile dosebite din teren;

o participă la înlăturarea operativă,  pe timpul controlului,  a stărilor de pericol constatate,  a

cauzelor potenţiale de incendiu precum şi a altor stări potential generatoare de situaţii de
urgenţă;

o îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului.

          Atribuţiile şefului grupei de intervenţie
Şeful  grupei  de  intervenţie  este  subordonat  nemijlocit  şefului  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de
Urgenţă, pe linia îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu revenindu-i următoarele sarcini:



o verifică la intrarea în serviciu, prezenţa personalului angajat, capacitatea lor de a-şi îndeplini

sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie şi ia măsuri
pentru completarea grupei în schimbul respectiv cu personal voluntar;

o execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului civil

din grupă;
o conduce  grupa  şi  participă  efectiv  la  acţiunile  de  stingere  a  incendiilor,  de  salvare  a

persoanelor  şi  bunurilor  materiale  şi  de  înlăturare  a  urmărilor  calamităţilor  naturale  şi
dezastrelor

o asigură întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie, accesoriilor,

echipamentului de protecţie din dotarea grupei;
o asigură respectarea  întocmai  de către  personal  a  programului  zilnic  de activitate  stabilit,

ordinea şi disciplina în cadrul grupei;
o menţine permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării unor activităţi cu grupa

în obiective;
o nu părăseşte serviciul decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a serviciului de către

şeful de grupă care urmează să-l schimbe;
o îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului;

      Atribuţiile şefului echipei specializate
o verifică la intrarea în serviciu, prezenţa personalului angajat, capacitatea lor de a-şi îndeplini

sarcinile  ce le  revin,  starea de funcţionare  a  mijloacelor  tehnice  de intervenţie,  existenţa
documentelor conform opisului şi ia măsuri pentru completarea grupei în schimbul respectiv
cu personal voluntar;

o execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului civil

din grupă;
o asigură culegerea, centralizarea şi analiza datelor despre urmările situaţiilor de urgenţă;

o prezintă  în  mod  oportun  propuneri  sefului  serviciului  în  vederea  luării  deciziilor  de

intervenţie şi protecţie, respectiv de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
o studiază particularităţile instituţiilor şi operatorilor economici din sectorul de competenţă al

serviciului şi propune măsuri concrete de protecţie a personalului şi bunurilor materiale în
cazul unor situaţii de urgenţă;

o asigură măsuri  igienico-sanitare  şi  antiepidemice în cazul  apariţiei  unor epidemii  de boli

infecţioase, realizând măsuri sanitar-veterinare, antiepizootice şi antifitotoxice;
o asigură transportul materialelor şi hranei în caz de situaţii de urgenţă;

o menţine permanent legătura cu şeful serviciului şi cu echipa proprie care acţionează în cazul

unei situaţii de urgenţă;
o ia toate măsurile urgente de protecţie care se impun şi despre care raportează imediat şefului

serviciului;
o cunoaşte în permanenţă situaţia evacuării persoanelor şi bunurilor materiale;

o îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului;

          Atribuţiile  mecanicului de utilaj
Mecanicul  de utilaj  se  subordonează  şefului  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,  şi

răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie încredinţate, revenindu-i
următoarele sarcini:



o verifică la intrarea în serviciu şi permanent, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de

intervenţie şi existenţa plinului de carburanţi,  lubrifianţi,  apa şi alte substanţe de stingere,
luând în primire tehnica de luptă pe  bază de proces verbal;

o execută  la  timp  întreţinerile,  reviziile  şi  verificările  prevăzute  de  normele  în  vigoare  şi

instrucţiunile tehnice, ţine evidenţa executării acestor acţiuni, precum şi a exploatării;
o acţionează  pentru  înlăturarea  urmărilor  dezastrelor  folosind  cât  mai  judicios  mijloacele

tehnice şi substanţele, respectând instrucţiunile de exploatare a tehnicii, precum şi normele
de circulaţie;

o execută repunerea rapidă în stare de funcţionare la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice

de stingere utilizate la incendii sau la alte acţiuni de lichidare a dezastrelor;
o se  preocupă  de  cunoaşterea  temeinică  a  sectorului  de  competenţă  atribuit  serviciului

(drumuri şi căi de acces, surse de apă şi locuri de amplasare a tehnicii, la obiectivele şi la
localităţile proprii cât şi la cele cu care s-au încheiat convenţi sau contracte);

o nu părăseşte locul de muncă decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a mijloacelor

tehnice de către şoferul sau mecanicul de utilaj care urmează sa-l schimbe;
o îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului

         Atribuţiile servanţilor/membrilor echipelor specializate
Servanţii de la utilajele mobile, sunt nominalizaţi din rândul personalului angajat sau voluntar şi se

subordonează  şefului  de  grupă,  în  grupa  în  care  au  fost  desemnaţi  a-şi  desfăşura  activitatea,  având
următoarele atribuţii:

o participă la toate activităţile de instruire de specialitate;

o respectă întocmai programul zilnic de activitate, regulile de ordine interioară şi disciplina în

muncă;
o participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi a bunurilor

materiale,  la înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, îndeplinind funcţia pe care o are
stabilită prin hotărârea de constituire a serviciului;

o execută  activităţile  de  întreţinere  a  utilajelor  din  dotare,  a   accesoriilor  PSI  pe  care  le

deserveşte şi a echipamentelor de protecţie;
o să cunoască semnele şi semnalele în cazul intervenţiilor la situaţii de urgenţă şi să le execute

întocmai;
o efectuează operaţiile de verificare şi încărcare a stingătoarelor;

o se pregăteşte pentru participarea la acţiuni de salvare care reclamă eforturi fizice prelungite

şi cunoaşterea modului  de utilizare a aparaturii de salvare;
o acţionează  în  condiţii  create  ca urmare  a unor avarii,  incendii  şi  întotdeauna acolo  unde

necesită utilizarea aparaturii de protecţie a respiraţiei;
o intervine pentru salvarea persoanelor aflate în condiţi periculoase ce le pun în pericol viaţa

sau integritatea corporală, acordându-le primul ajutor;
o intervine pentru evacuarea bunurilor materiale ce se găsesc în locuri periculoase şi care pot fi

determinate datorită condiţiilor create de apariţia unor avarii, incendii, calamităţi, etc.;
o îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful serviciului

CAP. 4 Coordonarea, controlul şi îndrumarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
    



Conducerea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este asigurată de către şeful serviciului
care răspunde în faţa primarului şi a Consiliului Local de întreaga activitate a serviciului.

Controlul şi îndrumarea activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se face de către
Consiliul  Local,  iar din afara unităţii,  de către Inspectoratul pentru Situaţii  de Urgenţă „CRIŞANA” al
judeţului Bihor. Controlul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se executa atât în schimbul I, cât
şi în schimburile II şi III de către cei în drept.

Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conduce, controleaza şi îndrumă în permanenţă
activitatea  serviciului.  Documentele  de  organizare,  desfăşurare  şi  conducere  a  activităţii  Serviciului
Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  sunt  cele  prevazute  la  anexa  3  din  O.M.A.I.
718/2005  - actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007.

Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  cooperează  cu  Grupul  2  de
intervenţie Marghita.

CAP. 5 Gestionarea patrimoniului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
    
Conform prevederilor  art.  35  alin.1  din  Legea  307/2006,  finanţarea  cheltuielilor  curente  şi  de  capital
aferente activităţilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se asigură din bugetul local al Primăriei
comunei Tăuteu .
Gestionarea  patrimoniului  serviciului  este  asigurată  de  către  şeful  serviciului,  încărcând  prin  fişe  de
gestiune şi responsabilităţi, personalul serviciului.
Evidenţa şi controlul patrimoniului serviciului voluntar pentru situaţii  de urgenţă  o efectuează referent
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu.

Pentru  realizarea  şi  menţinerea  unei  capacităţi  de  răspuns  optime,  dotarea  serviciului  voluntar
trebuie să asigure:
    a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi
din punct de vedere operaţional;
    b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
    c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale
situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;
    d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului.
Pentru asigurarea bunei funcţionări,  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu va
avea în administrare :

- sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
- săli de pregătire şi instruire a personalului.
- magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului.
- utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor.
- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei.
- mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii.
- mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru.
- substanţe şi echipamente de protecţie specifice care se pun la dispoziţia forţelor de intervenţie

chemate în sprijin.
- mijloace  iniţiale  de  stingere  şi  alte  materiale  (scări,  găleţi,  topoare,    cazmale,  mături,

echipamente pentru hidranţi stradali ).
- carburanţi şi lubrifianţi.
În  funcţie  de  necesităţi,  dotarea  se  completază  cu  alte  categorii  de  bunuri  materiale  necesare

îndeplinirii atribuţiilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.



Exploatarea  şi  întreţinerea  echipamentelor  şi  mijloacelor  de  intervenţie  se  face  potrivit
documentaţiilor tehnice, de către personalul responsabil (mecanicii de motopompă, servanţii, etc.).

Potrivit art.2 din H.G. nr.160/2007, cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive
şi  a  aechipamntului  de  protecţie  se  asigură  de  către  Consiliul  Local  al  comunei  Tăuteu,  în  condiţiile
prevăzute de lege.

Personalul din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are dreptul la uniformă, echipament de
protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului. Uniforma poate fi purtată
şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivităţile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte
ocazii, din dispoziţia şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Personalul  serviciului  voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă  are  obligaţia  să  întreţină  în  stare
corespunzătoare uniforma, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive, să cunoască şi să respecte
regulile privind portul acestora.

În cazul deteriorării sau al distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local al comunei Tăuteu este
obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.

Se interzic modificarea uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive, precum
şi portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în H.G.160/2007.

CAP. 6 Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

6.1. Organizarea pregătirii
Pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul voluntar se asigură

de către şeful de serviciu şi şefii de compartimente.
Organizarea  pregătirii  profesionale  a  tuturor  membrilor  serviciului  voluntar  se  realizează  prin

punerea în aplicare a Planului de pregătire  în domeniul  situaţiilor  de urgenţă elaborat  de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor şi aprobată de prefectul judeţului Bihor.

Pregătirea  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  se  va  realiza  pe  niveluri  de  competenţă,  structuri
funcţionale şi pe categorii de personal, prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii,
exerciţii,  pe baza tematicii  cuprinse în „PLANUL TEMATIC ANUAL de pregătire a personalului din
compartimentele  de  prevenire  şi  formaţiunile  de  intervenţie  la stingerea  incendiilor  din  serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă”.
 

6.2. Desfăşurarea pregătirii
În baza prevederilor legale instruirea/pregătirea personalului din compartimentele de prevenire  şi

din  grupele  de  intervenţie  se  asigură  de  către  şefii  acestora  prin  studiu,  aplicaţii,  exerciţii  practice  şi
antrenamente desfăşurate în sectorul de competenţă la instituţii publice cu săli aglomerate sau cu încăperi
cu aglomerări de persoane la operatorii economici de interes local cu risc mare şi foarte mare de incendiu
precum şi la construcţii care aparţin patrimoniului public şi privat al localităţii sau patrimoniului naţional şi
în spaţii special amenajate în acest scop.

Pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se efectuează lunar pe durata a 3-5 ore,
şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării lunare întocmite de şeful serviciului voluntar şi
aprobate de primar.

Aplicaţiile practice de intervenţie vor fi  executate în punctele vulnerabile  punându-se accent pe
modul de lucru al servanţilor, cunoaşterea tehnicii de luptă, accesoriilor şi funcţionarea tehnicii de luptă.

Se va acţiona astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă caracter practic şi se vor executa în
condiţii cât mai apropiate de realitate.



Categoriile  principale  de  pregătire  a  personalului  din  serviciul  voluntar  pentru  situaţii  de
urgenţă sunt:
          - cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
          - cunoaşterea modului de desfăşurarea a controalelor tehnice de prevenire a incendiilor la instituţiile
subordonate primăriei  la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând  domeniului public şi privat,
precum şi la gospodăriile şi locuinţele colective din localităţile din raza unităţii administrativ teritoriale;
          - cunoaşterea utilajelor de stins incendii din dotare;
          - tactica stingerii incendiilor:

- la instituţii din sectorul de competenţă (scoli,  grădiniţe,  cămine culturale, dispensare umane şi
veterinare, culte, etc.);

- obiective economice (comerţ, producţie, ferme zootehnice);
- culturi agricole;
- fond forestier;
- gospodării cetăţeneşti, anexe ale acestora;
- spaţii de depozitare a produselor agricole;

           - instrucţie cu utilajul din dotare;
           - pregătire fizică;
            - activitatea de prevenire şi intervenţie la inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, accidente rutiere,
transportul substanţelor periculoase, etc.

6.3. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul localităţii Tăuteu, de către personalul

desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi

desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sau
pe timpul inspecţiilor si controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează
sub formă de bilanţ în şedinţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

CAP. 7   Dispoziţii finale
    

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se înfiinţează cu scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producerea a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei,
mediului, a bunurilor şi valorilor.

Se instituie obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor prezentului regulament de către între
întreg personalul serviciului voluntar, iar  cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor  prevăzute în prezentul
regulament se însărcinează personalul nominalizat.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se 
aprobă de către Consiliul Local al comunei Tăuteu .

Echipamentele, substanţele, accesoriile şi celelalte mijloace de apărare împotriva incendiilor trebuie
să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de performanţă prevăzute de regulamentele în vigoare.
Cheltuielile  ocazionate  de  stingerea  incendiilor  la  bunurile  aparţinând  domeniului  public  şi  privat  al
statului,  la  bunurile  personale  ale  cetăţenilor,  precum şi  la  cele  aparţinând  asociaţiilor  non-profit  sau
organizaţiile cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suportă
de  Consiliul  Local  în  raza  căruia  s-a  produs  incendiul  (sau  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
„Crişana” al judeţului Bihor, dacă legea nu prevede altfel). 



Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu stabileşte un sector de competenţă
constituit din unitatea administrativ teritorială a Primăriei comunei Tăuteu, şi cuprinde localităţile Chiribiş,
Poiana,  Tăuteu,  Bogei  şi  Ciutelec,  astfel  încât  să se asigure îndeplinirea atribuţiilor  legale  şi  prestarea
serviciilor  stabilite  în  limitele  sectorului  respectiv  şi  să  fie  capabil  să  pună  în  aplicare  planurile  de
intervenţie existente la nivelul localităţii, cât şi cele a persoanelor juridice cu care s-au încheiat contracte
sau convenţii pentru activităţi de apărare împotriva incendiilor.

În situaţia încheierii de contracte sau convenţii pentru activităţi de apărare împotriva incendiilor,
valoarea timpului de răspuns al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se va stabili de comun acord
între  părţile  semnatare,  urmărindu-se să  nu se  diminueze  nivelul  de protecţie  împotriva  incendiilor  în
construcţiile  şi  instalaţiile  proprii  agenţilor  economici  sau instituţiilor  de pe raza  unităţii  administrativ
teritoriale, nedepăşindu-se valoarea prevazută în Criteriile de performanţă emise prin O.M.A.I. 718/2005  -
actualizat cu O.M.I.R.A. 195/2007.

Intervenţia pentru stingerea incendiilor trebuie asigurată cu cel puţin un mijloc mobil în orice zonă a
localităţii cuprinsă în limitele sectorului respectiv.

Sectorul  de  competenţă  va  avea  o  suprafaţă  astfel  determinată  încât  Serviciul  Voluntar  pentru
Situaţii de Urgenţă să poată interveni într-un timp de max. 30 minute în cea mai indepartată zonă locuită a
acestuia.

Timpul  de răspuns al formaţiei de intervenţie al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din
comuna Tăuteu va fi de max. 10 minute la instituţiile cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de
persoane, la agenţi economici de interes local cu risc ridicat de incendiu, precum şi la construcţiile care
aparţin patrimoniului naţional şi care prezintă risc de incendiu.

Pe  baza  hotărârii  consiliului  local  şi  în  condiţiile  prevăzute  de  lege,  Serviciul  Voluntar  pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără
a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
    a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-
sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
    b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
    c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
    d) efectuarea de lucrări la înălţime;
    e) transport de apă.

Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, iar
sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Drepturile,  compensaţiile,  despăgubirile,  recompensele  şi  sancţiunile  sunt  cele  prevăzute  în
Hotărârea  de  Guvern nr. 1579/08.12.2005 privind  statutul  personalului  voluntar  din Serviciul  Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.

Intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă se face începând cu data de 01 februarie 2019.

Întocmit,
Inspector Situaţii de Urgenţă

Sing. GHIURĂU RAFAEL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR

 Solyom Iudit                                                        Silaghi Adela Maria



 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 23
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe
anul 2019

 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  397/05.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu,  care

pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialiate cu nr. 398/05.02.2019 întocmit de
inspectorul  protec ie  civilă  în  cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  din  careț
rezultă necesitatea aprobării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, pe anul 2019,
            Ţinând cont de prevederile cuprinse în următoarele acte normative:

 Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea

nr. 212 din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;  
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;

 H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile

serviciilor de urgenţă profesioniste –cap.3, art.14;
 H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin

pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 Ordinul  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  638/2005  şi  al  Ministerului  Mediului  şi

Gospodăririi Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de  urgenţă  generate  de  inundaţii,  fenomene  meteorologice  periculoase,  accidente  la  construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale;

 Ordinul nr. 1995/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ordinul nr.

1160/2006 al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului  la cutremure şi/sau alunecări de
teren;

 Ordinul  nr.  684/2005  al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea  Normelor

metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică;

 Ordinul nr. 470/2005 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi

Ordinul nr. 1149/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea Regulamentului
privind  managementul  situaţiilor  de  urgenţă  specifice  tipurilor  de  riscuri  din  domeniul  de
competenţă al M.C.T.I.;

 Ordinul  nr.  551/1475  din  2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  monitorizarea  şi

gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  în  domeniul  fitosanitar-invazii  ale  agenţilor  de  dăunare  şi
contaminarea  culturilor  agricole  cu  produse  de  uz  fitosanitar  şi  a  Regulamentului  privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.



           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,  lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1, coroborate cu
prevederile  art.  115 alin.  1  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se  aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu pe anul 2019,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează Serviciul  Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Instituţiile publice şi private din comuna Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

            Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

            Solyom  Iudit                                                           Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 397 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, 

judeţul Bihor, pe anul 2019

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  397/05.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu,  care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialiate cu nr. 398/05.02.2019 întocmit de
inspectorul  protec ie  civilă  în  cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  din  careț
rezultă necesitatea aprobării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, pe anul 2018,
            Ţinând cont de prevederile cuprinse în următoarele acte normative:

 Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea

nr. 212 din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;  
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;

 H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile

serviciilor de urgenţă profesioniste –cap.3, art.14;
 H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin

pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 Ordinul  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  638/2005  şi  al  Ministerului  Mediului  şi

Gospodăririi Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de  urgenţă  generate  de  inundaţii,  fenomene  meteorologice  periculoase,  accidente  la  construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale;

 Ordinul nr. 1995/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ordinul nr.

1160/2006 al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului  la cutremure şi/sau alunecări de
teren;

 Ordinul  nr.  684/2005  al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea  Normelor

metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică;

 Ordinul nr. 470/2005 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi

Ordinul nr. 1149/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea Regulamentului
privind  managementul  situaţiilor  de  urgenţă  specifice  tipurilor  de  riscuri  din  domeniul  de
competenţă al M.C.T.I.;

 Ordinul  nr.  551/1475  din  2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  monitorizarea  şi

gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  în  domeniul  fitosanitar-invazii  ale  agenţilor  de  dăunare  şi
contaminarea  culturilor  agricole  cu  produse  de  uz  fitosanitar  şi  a  Regulamentului  privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.



           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
          Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,  lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1, coroborate  cu
prevederile  art.  115 alin.  1  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E
            
            Art. 1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Rscurilor în comuna Tăuteu, pe anul 2019,
conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează Serviciul  Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Instituţiile publice şi private din comuna Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

            Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
-- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 397 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de Analiză şi Acoperire a

Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2019

        
          Analizând prevederile din Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi
completată prin Legea nr. 212 din 24 mai 2006, Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva
incendiilor,  H.G.R.  nr.  1492  din  9  septembrie  2004  privind  principiile  de  organizare,  funcţionare  şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,  H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea
repartizării  principalelor  funcţii  de  sprijin  pe  care  le  asigură  ministerele,  celelalte  organe  centrale  şi
organizaţiile  neguvernamentale  privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă,  precum  şi
prevederile cuprinse în celelalte acte normative în domeniu,
          Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,  lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1
lit.  b din Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,
               
            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
supun spre adoptare Consiliului Local proiectul  de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 398 din 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de Analiză şi Acoperire a

Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2019

            Subsemnatul Ghiurău Rafel, în calitate de şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi
având funcţia de inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,ț
              Având în vedere prevederile cuprinse în următoarele acte normative:
- Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212
din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;  
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;
-  H.G.R.  nr.  1492  din  9  septembrie  2004  privind  principiile  de  organizare,  funcţionare  şi  atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste – cap.3, art.14;
- H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care
le  asigură ministerele,  celelalte  organe centrale  şi  organizaţiile  neguvernamentale  privind prevenirea  şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi al Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
-  Ordinul  nr.  1995/2005  al  Ministerului  Transporturilor,  Construcţiilor  şi  Turismului  şi  Ordinul  nr.
1160/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului  la cutremure şi/sau alunecări de teren;
- Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice
privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică;
-  Ordinul  nr.  470/2005  al  Ministerului  Comunicaţiilor  şi  Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  şi
Ordinul  nr.  1149/2006  al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor   pentru  aprobarea  Regulamentului
privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al
M.C.T.I.;
-  Ordinul nr. 551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea
riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu
produse  de  uz  fitosanitar  şi  a  Regulamentului  privind  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  ca  urmare  a
incendiilor de pădure,
            În contextul actelor normative enunţate anterior, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
comuna Tăuteu reprezintă un document de importanţă majoră prin care se stabilesc riscurile identificate la
nivelul unităţii administrativ-terioriale comuna Tăuteu şi modalităţile de elaborare a procedurilor specifice
de interventie, corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, şi, drept urmare

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
            Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul
2019.

Inspector Protec ie Civilăț
Sing. GHIURĂU RAFAEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 652 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul
Bihor, pe anul 2019

7. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

8. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
9. Comisia  de  specialitate  pentru  muncă  i  protec ie  socială,  protec ie  copii,  tineret  i  sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
     Vâzând Expunerea de motive nr. 397/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează

pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  398/05.02.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cuprinzând
propunerea privind aprobarea     Planului  de Analiză şi  Acoperire  a Riscurilor  în  comuna Tăuteu,  judeţul
Bihor, pe anul 2019,

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor pe anul 2019 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile  de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 652/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în

comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2019.

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

           



Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 23/28 februarie 2019

 COMITETUL LOCAL                                        
 PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                            NESECRET
    

APROBAT
ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL

din 28.02.2019

PLANUL 
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

- COMUNA TĂUTEU -

PREŞEDINTELE
 COMITETULUI LOCAL  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR

Vincze Nandor Ştefan
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CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1.   Definiţie, scop, obiective

Definiţie :

                        “Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor” (PAAR), reprezintă documentul  care
cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ sau localitate componentă
acesteia (reşedinţă de judeţ, municipiu, oraş, comună), măsurile, acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scopul: “Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor” (PAAR) are scopul de a asigura cunoaşterea,
de către toţi  factorii  implicaţi,  a  sarcinilor  şi  atribuţiilor  ce le  revin  premergător, pe
timpul  şi  după  apariţia  unei  situaţii  de  urgenţă,  de  creare  a  unui  cadru  unitar  şi
coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii
de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de
risc identificat.

Obiective:

1. Asigurarea  prevenirii  riscurilor  generatoare  de  situaţii  de  urgenţă,  prin
evitarea manifestării acestora, reducerea fecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale.

2. Amplasarea  şi  dimensionarea  unităţilor  operative  şi  a  celorlalte  forţe
destinate  asigurării  funcţiilor  de  sprijin  privind  prevenirea  şi  gestionarea
situaţiilor de urgenţă.

3. Stabilirea  concepţiei  de  intervenţie  în  situaţii  de  urgenţă  şi  elaborarea
planurilor operative.

4. Alocarea  şi  optimizarea  forţelor  şi  mijloacelor  necesare  prevenirii   şi
gestionării situaţiilor de urgenţă.

----------------



Secţiunea a 2-a.  Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

2.1. Acte normative de referinţă.

 Legea nr. 481 din 24 noiembrie privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr.212 din 24 mai 2006 (cap.II,art.10,lit.(d,h);  

 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (cap.I,art.1,lit.
(j);

  H.G.R.  nr.  1492  din  9  septembrie  2004  privind  principiile  de  organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.(cap.3,art.14);

 H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării  principalelor
funcţii  de  sprijin  pe  care  le  asigură  ministerele,  celelalte  organe  centrale  şi
organizaţiile  neguvernamentale  privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă;

 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi Ministerului Mediului
şi  Gospodăririi  Apelor  nr.420/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,  fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

 Ordinul nr. 1995/2005 / 1160/2006 al Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului / Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului
privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  specifice  riscului   la
cutremure şi/sau alunecări de teren;

 Ordinul  nr. 684/2005 al  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  privind  planificarea,  pregătirea  şi  intervenţia  în  caz  de
accident nuclear sau urgenţă radiologică;

 Ordinul  470/2005  /  1149/2006  al  Ministerului  Comunicaţiilor  şi  Comunicaţiilor  şi
Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor  pentru aprobarea
Regulamentului  privind managementul  situaţiilor  de urgenţă specifice tipurilor  de
riscuri din domeniul de competenţă al M.C.T.I.;

 Ordinul  nr.551/1475  din  2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
monitorizarea şi  gestionarea riscurilor  cauzate de căderile  de grindină şi  secetă
severă,  a  Regulamentului  privind  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  în  domeniul
fitosanitar-invazii  ale  agenţilor  de  dăunare  şi  contaminarea  culturilor  agricole  cu
produse  de  uz  fitosanitar  şi  a  Regulamentului  privind  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.



CAPITOLUL II.
CARACTERISTICILE LOCALITĂŢII

Secţiunea 1.   Amplasare geografică şi relief.

a) Suprafaţă, vecinătăţi;
Comuna Tăuteu este situată în bazinul hidrografic al Văii Bistra, afluent pe stânga al

Barcăului, în partea de nord-vest al judeţului Bihor, la o depărtare de 10 km sud de municipiul
Marghita,  şi  58  km  nord-est  de  municipiul  Oradea.  Este  mărginită  spre  sud  de  Dealurile
Dernei, spre est de Dealurile Bistrei, spre sud-est de prelungirea culoarului Bistrei  până la
contactul cu Munţii Plopişului, iar spre nord, nord-vest, nord-est de culoarul larg al Barcăului.

Comuna Tăuteu se întinde pe o suprafaţă de 6979 ha şi grupează cinci localităţi: Tăuteu
reşedinţa de comună, Bogei, Ciutelec, Chiribiş şi Poiana, toate dispuse de-a lungul Văii Bistrei.

Comuna Tăuteu are următorii vecini:
-         teritoriul municipiului Marghita – la nord;
- teritoriul comunei Abrămuţi – la nord-vest;
- teritoriul comunei Chişlaz – la vest;
- teritoriul comunei Derna – la sud-vest;
- teritoriul comunei Popeşti – la sud-est;
- teritoriul comunei Abram – la est.

b) Forme de relief,specificităţi, influenţe;
Cea mai mare răspândire o au aluviunile alcătuite din nisipuri şi pietrişuri care formează

luncile  şi  terasele  apelor  de  suprafaţă  din  zonă.  Dealurile  din  regiune  sunt  acoperite  din
depozite  formate  din  argile,  şi  argile  nisipoase,  a  căror  grosime  se  măreşte  spre  baza
versanţilor.

Ca forme ale microreliefului întâlnite pe dealurile de pe teritoriul comunei amintim: văile
de eroziune, conurile de dejecţie, ravenele, ogaşele, torenţii, alunecările de teren, depresiunile
de tasare.
c) Caracteristici pedologice ale solului.

Formaţiunile geologice din cuprinsul teritoriului comunei sunt următoarele:
- cristalinul, care formează fundamentul bazinului;
- sedimentele panoniene şi Cuarternare în două orizonturi apar pe suprafeţe importante.

În orizonturile sedimentare ar fi cantonate resurse de lignit. Această presupunere se bazează
pe faptul că doar cu câţiva kilometri spre sud, în asemenea depozite se află rezervele de lignit
de la Voivozi – Derna.

Tot în aceste depozite ar fi posibil să existe zăcăminte de nisip bituminos. Este cunoscut
faptul că sistemul de falii care a afectat formaţiunile cristalino – mezozoice din partea de vest a
Munţilor Apuseni, favorizează ieşirea la suprafaţă a apelor termale de la Oradea, Băile Felix,
Marghita.

Secţiunea a 2-a.   Caracteristici climatice. 

a) regimul climatic, specificităţi, influenţe;

În cursul anului pe teritoriul comunei, ca de altfel în tot judeţul Bihor, este frecventă
advecţia maselor de aer cu caracter maritim, precum şi o intensă activitate frontal, ceea ce
determină creşterea cantităţilor de precipitaţii.

b) regimul precipitaţiilor-cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate-
vârfuri istorice;
În această regiune, cele mai frecvente sunt precipitaţiile ciclonale şi frontale, care se
produc în special toamna şi primăvara. Precipitaţiile de origine convectivă au o valoare



mai ridicată în  perioada caldă a anului,  sub formă de averse însoţite  de  furtuni  şi
grindină.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii de pe teritoriul comunei variază între 560 – 700
mm.

c) temperaturi-lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate-vârfuri istorice;
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 7 – 10 , temperatura maximă absolută a
fost de +41 grade Celsius, iar temperatura minimă absolută a fost de – 26,2 grade
Celsius.

d) fenomene meteorologice extreme(furtuni, tornade, etc.).
In zona noastră se formează cu raritate furtuni şi ploi torenţiale.

Secţiunea a 3-a.   Reţeaua hidrografică. 

a) cursuri de apă (cadastrate şi necadastrate)-debite normale, creşteri înregistrate-vîrfuri
istorice;
Râul Bistra, Valea Dăudului, Valea Banya, Valea Gorbecz.

b) lacuri de acumulare-suprafeţe, volume;  nu e cazul.
c) caracteristici pedologice;

Cea  mai  mare  răspândire  o  au  aluviunile  alcătuite  din  nisipuri  şi  pietrişuri  care
formează luncile şi  terasele apelor de suprafaţă din zonă.Dealurile din regiune sunt
acoperite din depozite formate din argile şi argile nisipoase a căror grosime se măreşte
spre baza versanţilor. Ca forme ale microreliefului întâlnite pe dealurile de pe teritoriul
comunei amintim: văile de eroziune, conurile de dejecţie, ravenele, ogasele, torenţii,
alunecările de teren, depresiunile de tasare.

d) lacuri, iazuri-suprafeţe, adâncimi; nu e cazul.
e) acumulări piscicole-suprafeţe; nu e cazul.
f) amenajări hidrotehnice-diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, etc.

Barajul din localitatea  Ciutelec.

Secţiunea a 4-a.   Populaţie. 
        

a) numărul populaţiei; 4459 persoane.
b) structura demografică; nr. populaţie/sate: Tăuteu – 1116.

                                                                                Bogei    - 1420
                                                                                Ciutelec -  888
                                                                                Chirbiş   -  772
                                                                                Poiana   -  263
              Nr. populaţie pe etnie: români   – 2444
                                                  maghiari – 1271
                                                    rromi        - 673
                                                    germani   -     5
                                                    slovaci     -   55
                                                    saşi          -     1
                                                    şvabi        -   10 
                Nr. populaţie pe religie: ortodocşi – 2567
                                                      Romano – catolici – 234
                                                      Greco – catolici     - 28
                                                      Reformaţi – 1036
                                                      Evanghelică – 1 
                                                      Baptistă – 75 

                                           Penticostali – 465
                                                      Adventişti – 20
                                                      Martorii lui Iehova – 3
                                                      Credincioşi independenţi – 20



                                                      Fără religie – 9
                                                      Nedeclarată - 1
                                    

c) mişcarea naturală;

d) densitate/concentrarea populaţiei pe zone-aglomerări.

Secţiunea a 5-a.   Căi de transport. 

a) căi de transport rutiere-autostrăzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri judeţene,
drumuri  comunale,  rute transport  materiale  periculoase,  tuneluri  etc.  precizându-se
starea acestora ;
 În  prezent  se  desfăşoară construcţia  autostrăzii  Borş  – Braşov, care traversează

comuna  noastră  între  satele  Poiana  şi  Chiribiş.  La  sud  –vest  de  satul  Chiribiş  se  află
organizarea de şantier pe o suprafaţă de 5 ha.

Drumul Naţional 19 B Zalău – Marghita – Satu Mare atinge comuna noastră la capătul
satului Chiribiş.

Drumul  Judeţean 191 atinge şi traversează satul Chiribiş şi leagă DN 19 B cu DJ
191A, care traversează întreaga comuna Tăuteu.

Drumul comunal care leagă satul Poiana cu DJ 191A este asfaltat în lungime de 1400
m, până la râul Bistra.

Străzile laterale ale comunei sunt asfaltate şi pietruite, accesul fiind asigurat în fiecare
localitate.

b)  căi de transport feroviare-triaje, tuneluri;
Transport  feroviar se desfăşoară cu atingerea satului Chiribiş, Halta Chiribiş, ce leagă
Oradea – Marghita – Jibou.

c) aeriene- aeroport, aerocluburi etc. – nu e cazul.
d) reţele de conducte magistrale-gaze, petrol şi produse petroliere ş.a.

Magistrala de gaze naturale Ucraina care atinge comuna în partea de nord – vest al
satului Chiribiş.

Magistrala de produse petroliere Suplacu de Barcău – Abrămuţ.

 
Secţiunea a 6-a.   Dezvoltare economică.  

a.) Principalele activităţi industriale ale  comunei  sunt:
- construcţia  autostrăzii  Borş –

Braşov:
- extracţia  petrolului  –  două

sonde,  una la capătul  satului
Tăuteu la est de DJ 191 A 

b.) Depozite/ rezervoare, capacităţi de stocare.  Rezervoare pentru depozitarea ţiţeiului.
c.) Exploatări miniere, petroliere ;           Sonde ( exploatări petroliere)
d.) Fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite)  Suprafaţa totală al comunei

Tăuteu se întinde pe 6979 ha din care 1144 ha teren forestier.
e.) Creşterea animalelor.     Majoritatea populaţiei din comuna Tăuteu realizează veniturile

din creşterea animalelor şi producţia culturilor vegetale.
f.) Turism / capacităţi de primire turistică. Nu e cazul

     g)     Apariţii de noi activităţi în cadrul zonei
h) Resurse  naturale



Secţiunea a 7-a.   Infrastructuri locale.  

Instituţii  

a) cultură ; Casă de cultură există în localităţile Tăuteu, Bogei, Ciutelec.
b) ocrotirea sănătăţii etc.

Există două cabinete medicale individuale la Tăuteu nr. 211 şi o farmacie la aceeaşi 
adresă.

Re  ţele de utilităţi    

 Reţeaua de apă potabilă – există în satul Ciutelec în lungime de 3,8 km.

 Reţeaua de canalizare – nu avem reţea de canalizare.

 Reţeaua electrică – în toată comuna avem reţea electrică instalată

 Distribuţia de gaze naturale – există reţea de gaze naturale în satul Chiribiş.

 Societăţi de gospodărie comunală – nu avem.

Secţiunea a 8-a.   Specific regional/local.  

CAPITOLUL III.
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Secţiunea 1.   Analiza riscurilor naturale.

a.)  fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ,
etc.)

                                                      a1.)  Inundaţii. În comuna Tăuteu există riscul producerii 
de inundaţii dat fiind faptul că este străbătută de cursul văii Bistra şi mai cu seamă din cauza 
văii Dăudului care din cauza averselor şi a faptului că se adună dintr-o zonă mai ridicată poate 
să se reverse peste maluri.

                                                      a2.) Furtuni, tornade, secetă, îngheţ etc.
                       -furtuni, secetă, îngheţ – se întâmplă rar să apară furtuni de mare intensitate   
care să producă inundaţii sau revărsări ale cursurilor de apă de pe teritoriul comunei.

                                                                    -  nu s-au semnalat rapoarte referitor la secetă 
prelungită.
                                                               -  deasemenea în afară de minima absolută de -26,2 
grade Celsius nu au fost semnalate alte situaţii care să ducă la îngheţ care să pună probleme .

b.) Incendii de pădure.
                                                                                                                                               
Comuna Tăuteu nu s-a confruntat cu astfel de fenomene dar riscul  producerii rămâne.

c.) Avalanşe. 

Deoarece relieful comunei Tăuteu este dominat de şes şi intr-o mai redusă măsură din dealuri 
cu înalţimi reduse riscul  producerii de avalanşe nu există.



d.) Fenomene distructive de origine geologică.

d1.)  cutremure.
Nu s-au semnalat cutremure de pământ dar riscul producerii rămâne

d2.)  alunecări de teren.  

Trebuie  menţionat  că pe teritoriul comunei Tăuteu există riscul producerii de alunecări de
teren în zona Dealu Mare din  localitatea Tăuteu şi zona Dealu Rocii din localitatea Ciutelec
unde de altfel  s-a şi  semnalat acest fenomen. Ca masură de prevenire trebuie acţionat în
sensul împăduririi acestor două zone cu risc ridicat de producere de alunecări de teren

Secţiunea a 2-a.   Analiza riscurilor tehnologice.

a.) Industriale. 

Nu s-au semnalat accidente industriale dar riscul producerii acestora rămâne

b.) De transport şi depozitare produse periculoase. 

Nu s-au semnalat accidente legate de transport şi depozitare de produse periculoase.

b1.)  Transport rutier.
Din punctual de vedere al transportului rutier pe DJ 191A, care tranzitează comuna , în afară 
de accidentele de circulaţie , nu au fost semnalate evenimente tehnologice.

b2.)  Transportul feroviar  .
Pe tronsonul de linie ferată care tranzitează comuna nu s-au semnalat probleme sub acest 
aspect.

b3.) Transportul aerian.  
Nu s-au semnalat nereguli legat de transportul aerian.

b4.)  Transportul prin reţele magistrale.

Gaze – Magistrala Ucraina

Electrice – reţeaua de înaltă tensiune de 400 kv

Petroliere . - nu

c.) nucleare. - nu

d.) Poluare ape. - nu

Principalele surse de poluare în zona comunei, sunt :

e.) Prăbuşiri de construcţii şi instalaţii. 
Nu s-au semnalat prăbuşiri de construcţii şi instalaţii.

f.) Eşecul utilităţilor publice.
Nu avem rapoarte referitor la eşecul utilităţilor publice.

Reţeaua de apă potabilă, are o lungime de 3,8 km deservind populaţia din satul Ciutelec.



 Reţeaua de canalizare. - nu

Reţeua electric - existent

Distribuţia de gaze – în satul Chiribiş

g.) Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos.

            Comuna Tăuteu nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii
rămâne .

h.) Muniţie neexplodată.
Comuna Tăuteu nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii 

rămâne

Secţiunea a 3-a.   Analiza riscurilor biologice.

Epidemii 

Nu s-au semnalat epidemii care să pună în pericol populaţia comunei

Epizootii 

Nu s-au inregistrat epizootii .

Secţiunea  a 4-a.   Analiza riscurilor de incendiu.
Riscul producerii rămâne.

Secţiunea a 5-a.   Analiza riscurilor sociale.

     Târguri  din comuna Tăuteu nu sunt :
La  acestea  se  mai  adaugă  manifestările  dedicate  zilelor  municipiilor,  oraşelor  şi

comunelelor din judeţ.
Zilele satului Tăuteu se desfăşoară în ultima sau penultima săptămână din luna august

a fiecărui an.

Secţiunea a 6-a.   Analiza altor tipuri de risc.

Secţiunea a 7-a.   Zone cu risc crescut.
Colonia de rromi din satul Bogei.

CAPITOLUL IV.
ACOPERIREA RISCURILOR

Secţiunea 1.   Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie.

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la producerea unor  tipuri de risc pe teritoriul comunei
Toboliu revine:
-Conform  H.G  nr.  1489/2004  ,  1490/2004,  1491/2004,  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  urgenţă
Judeţean prin centrul  operaţional  Comitetul  Judeţean pentru situaţii  de urgenţă prin Secretariatul



Tehnic  Permanent  care  funcţionează  pe  lângă  Centrul  Operaţional  din  cadrul  Inspectoratului
Judeţean pentru situaţii de urgenţă.
-la nivelul local Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, centrul operativ cu activitate temporară,
-la  agenţi  economici,  instituţii  publice  şi  societăţi  comerciale  acoperirea  riscurilor  privimd
monitorizarea,  evaluarea  ,evidenţa  intră  în  competenţa  conducătorilor  acestora  ajutaţi  de  către
specialişti şi inspectori de specialitate pe linia situaţiilor de urgenţă.
Evitarea  manifestărilor  riscurilor,reducerea  frecvenţei  de  producere  ori  limitarea  consecinţelor
acestora se realizează prin: 
a) Monitorizarea permanentă a parametrilor de mediu , hidrografici şi transmiterea datelor la 

autorităţile competente
b) Activităţi preventive ale C.L.S.U şi ale autorităţilor publice
c) Informarea populaţiei asupra pericolelor specifice comunei şi asupra comportamentului  de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol.

Mesajele  de  înştiinţare  despre  iminenţa  producerii  sau  producerea  unor  dezastre  vizează  iminenţa
declanşării sau declanşarea unor dezastre.
Avertizarea constă în aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor despre iminenţa producerii sau
producerea unor dezastre şi se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale
după caz prin mijloacele de avertizare specifice pe baza înştiinţării de la structurile abilitate. În cazul
producerii unor dezastre pe raza comunei Tăuteu folosirea mijloacelor de alarmare se face cu acordul
primarului, folosirea lor în alte scopuri este interzisă.
Situaţii de protecţie civilă  

PREALARMĂ  AERIANĂ   -  situaţie  în  care  se  iau  măsuri  pentru  prevenirea
organelor autorităţilor abilitate,
ALARMĂ AERIANĂ   -situaţie de protecţie civilă la care se încetează activitatea publică
ALARMĂ LA DEZASTRE   -situaţie de protecţie civilă ce se introduce pentru în cazul
iminenţei producerii unor dezastre pentru limitarea urmărilor acestora.
La  ÎNCETAREA ALARMEI AERIENE se reiau activităţile  publice  şi  de producţie  în
funcţie de evoluţia lor.
După introducerea semnelor de alarmă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă va transmite
comunicări cu măsuri urgente ce trebuie aplicate de către populaţie.
C.L.S.U va lua măsuri pentru:
-accesul limitat de persoane care s acţioneze nemijlocit mijloacele de alarmare
-verificarea şi îtreţinerea periodică a acestora
-cunoaşterea şi respectarea  întocmai a prevederilor instrucţiunilor şi regulilor de exploatare de
către personalul care le întreţin.
 

Secţiunea a 2-a.   Etapele de realizare a acţiunilor.

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarel operaţiuni principale:
a) alertare sau alarmare a unităţilor pentru intervenţie
b) informare personal de conducere asupra situaţiei
c) deplasare la locul intervenţiei,
d) intarea în acţiune a forţelor , amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului de lucru
e) transmiterea dispoziţiilor preliminare
f) recunoaşterea analiza situaţiei luare de decizii şi dare de ordine
g) evacuare , salvare sau protejare personalului sau animalelor
h) realizarea adaptarea şi finalizarea dispzitivului de lucru la situaţia concretă
i) manevrare de forţe
j) localizare şi limitarea efectelor dezastrului
k) înlăturarea uno refecte negative ale evenimentului
l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii
m) stabilirea cauzei producerii dezastrului
n) întocmire proces verbal de intervenţie şi raport de intervenţie



o) retagerea forţelor şi a mijloacelor de lucru
p) restabilirea capacităţii de intervenţie
q)  informarea  inspectorului general şi a comandantului
r) Analiza intervenţiilor şi evidenţierea de măsuri.

Secţiunea a 3-a.   Faze de urgenţă a acţiunilor.

În funcţie de locul, natura, amploarea , intensitatea şi evoluţia evenimentului ,intervenţiile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
-urgenţa I- asigurată de  garda intervenţie a subunităţi/lor în raionul obiectivului afectat.
-urgenţa II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
-urgenţaIII-a - asigurată de două sau m multe  unităţi limitrofe

     -urgenţaIV-a – asigurată prin grupări operative dislocate la ordinul inspectorului general           al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă,pentru situaţiile cu amploare 

Secţiunea a 4-a.   Acţiunile de protecţie-intervenţie.

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de activitate :
a)salvarea sau protejarea oamenilor animalelor bunurilor material evacuare şi transport
b)acordarea primului ajutor medical şi psihologic, participarea la evacuare populaţiei
c)aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică
d)dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe rute ocolitoare
e)diminuarea sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe 
dărata cutremurelor este vitală
f)limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă şi înlăturarea efectelor acesteia.

Secţiunea a 5-a.   Instruirea.

Pregătirea forţelor profesioniste , publice şi voluntare se face în unităţile abilitate de lege  pe baza 
unor programe  adecvate şi avizate de inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Primarii şi conducerile operatorilor economici şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura 
cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei , precum şi de populaţie a modalităţilor de acţiune 
confotm panului de acoperire a riscurilor.

Secţiunea a 6-a.   Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare.

Sistemunl informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării detectării 
măsurării înregistrării stocării şi prelucrării datelor specifice alarmare, notare, culegere , stocare şi 
transmitere de informaţii şi decizii.

Primarul şi Comitetul local pentru situaţii de urgenţă precum şi operatorii economici amplasaţi în
zone de risc au obligaţia de a asigura preluarea de la staţiile centrale a datelor în vederea declanşării 
acţiunilor preventive.

CAPITOLUL V.
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a 
riscurilor se realizează potrivit reglementărilor  în vigoare prin planurile de resurse umane material şi
financiare pentu gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Consiliul local prevede anual în buget ul propiu fonduri necesare pentruasigurarea resurselor 
umane materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor.

În funcţie de categoriile de riscuri identificate mecanismele şi condiţiile de producere şi 
manifestare şi efectele lor se stabilesc tipuri de forţe şi mijloace necesare de prevenire alor.



a) Servicii voluntare şi private  pentru situaţii de urgenţă
b) Formaţiuni de asistenţă medical de urgenţă
c) Formaţiuni de protecţie civilă 
d) Alte formţiuni de salvare :crucea rosie
e) Grupe de sprijin.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei  şi salariaţilor nu din rândul celor care sunt 
pregătiţi special pentru aceste misiuni.

CAPITOLUL VI.
LOGISTICA ACŢIUNILOR

         Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se 
stabilesc planuri de apărare specifice elaborate  de autorităţile şi instituţiile publice.
         Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează se stabilesc şi se pregătesc din timp şi se
acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

ANEXE:

1.
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi 
acoperirea riscurilor .

2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
2.a.  Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în     domeniul 

gestionării situaţiilor de urgenţă.

3.
Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de 
compentenţă.

4. Hărţi de risc
4.1.  Harta cu riscurile naturale
4.2.  Harta cu riscuri tehnologice, biologice, incendiu, sociale, alte riscuri.

5.
Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri 
de risc.

6.
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice 
şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării.

7.
Tabel cuprinzâd obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii 
de urgenţă(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic ete.)

8. Planuri şi proceduri de intervenţie.
9. Schema fluxului informaţional-decizional

10. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora.
11. Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor, conform reglementărilor.
12. Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect 

13.
Protocoale de colaborare cu instituţii&operatori economici, în cazul 
producerii unor situaţii de urgenţă, după caz.

14.
Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare 
existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu cu 
sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierahic superior etc.

15. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Întocmit
Inspector Protec ie Civilă, GHIURĂU RAFAELț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                 

     CONSILIER LOCAL                                                                    SECRETAR
             Solyom Iudit                                                              Silaghi Adela Maria



Anexa nr. 2 la
H.C.L. nr. 23/28 februarie 2019

Consiliul local  al comunei Tăuteu în calitate de reprezentant al beneficiarului voluntariatului are următoarele
atribuţii şi obligaţii principale:

                 Conform legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
a) aprobă  planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor,  pentru  unitatea  administrativ-teritorială  pe  care  o

reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi  îl transmite inspectoratului în raza
căruia funcţionează;

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în
unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) infiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă

regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea

organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare
înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de
urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi asigurarea
de persoane şi răspundere civilă a personalului  cu atribuţii  pe linie de intervenţie, pentru cazurile de
invaliditate sau de deces , produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în
timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a
căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum
şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite
pentru optimizarea acesteia;

j) asigură  imobile  şi  spaţii  amenajate corespunzător  pentru funcţionarea serviciului  de urgenţă  voluntar,
precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor
           Conform Legii 481/2007 privind protecţia civilă

a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de
câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

b) aprobă planurile anuale şi  de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,  materiale şi  financiare
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţăriimăsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a
serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de

formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă

prin serviciile specializate din subordine;
g) asigură spaţiile necesare funcţionării Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă corespunzătoare, paza şi

securitatea  acestora  şi  a centrelor operaţionale,  precum şi  spaţiile  pentru depozitarea  materialelor  de
intervenţie.

            Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor (PAAR) constituie anexă la
Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 26 februarie 2016.

         Sunt prezentate în continuare  anexele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 şi 15 la Planul de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor.  



                              Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi            ANEXA NR. 1
în analiza şi acoperirea riscurilor în Comuna Tăuteu

Nr. crt. Denumire autoritate Coordonate autoritatePersoană(e) de contact Atribuţii în
PAAR,
conform
fişei nr.

1. PRIMAR Str. Principală nr. 122
Loc. Tăuteu;

0259/354825

0259/354826

Vincze Nandor Ştefan

Primar: 0259/354825
             0259/354826

Privat: Tăuteu nr. 74

Tel. 0259/354840
       0728/296946

Fişa nr. 1

2. VICEPRIMAR Str. Principală nr. 122

Loc. Tăuteu;

0259/354825

0259/354826

Brindea Cornel

Viceprimar: 0259/354825
                    0259/354826

Privat: Ciutelec nr. 88

Tel. 0746/260825

Fisa nr. 2

3. COMITETUL LOCAL PT.
SITUATII DE URGENTA
       
               - CLSU - 

           COMPONENTA
          CONF. TABEL A

Str. Principală nr. 122

Loc. Tăuteu;

0259/354825

0259/354826

Vincze Nandor Ştefan

Presedinte: 0259/354825
                   0728/296946

Brindea Cornel
Vicepresedinte: 0259/354825
                          0746/260825
                        

Fisa nr. 3

4. CENTRUL OPERATIV AL 
CLSU
         
COMPONENTA
CONF. TABEL B.

SERVICIUL VOLUNTAR PT.
SITUATII DE URGENTA

Str. Principală nr. 122

Loc. Tăuteu;

0259/354825

0259/354826

Ghiurău Rafael

Inspector Protecţie Civilă
Tel. 0259/354826
        0728/296948

Fisa nr. 4

5. CABINET VETERINAR Str. Principală nr. 300

Loc. Tauteu
Tel. 0744/372364

Tigan Eugen

Medic Veterinar
Marghita, Str. Crinului nr.3
Tel. 0744/372364



6. CABINET MEDICAL UMANStr. Principală nr. 211
Loc. Tauteu
 Tel. 0259/354852
        

Drimbau Olimpia

Medic de familie
Marghita str. Herculane nr.5
Tel. 0745/086802

7. POSTUL DE POLITIE
           TAUTEU

Str. Principală nr. 324
Loc. Tauteu
Tel. 0259/354823 

Fanya Florin

Sef de post
Chiribis nr. 92/A
Tel. 0740/709910

8. PDG PETROM 
DISTRIBUŢIE GAZE SRL
DISTRICT 3 SUPLAC

Str. Tractoriştilor 
nr. 6
Loc. Marghita
Tel. 0372/868258
       0740/144673

Pop Ancuţa

Inspector Protecţia Muncii
Tel. 0372/868258
       0740/144673

9. ŞCOALA GENERALĂ
TĂUTEU

Str. Principală 
nr. 209 Director

Tel. 0259/354844
       0728/296950

10. SERVICIUL
VOLUNTAR PT. SITUAŢII
DE URGENŢĂ

Loc. Tăuteu

Tel. 0259/354826
       0259/354825



Atribuţiile autorităţilor şi responsabililior cuprinşi în PAAR                    ANEXA NR. 2

AUTORITATEA: PRIMAR (PREŞEDINTELE CLSU) Fişa nr. 1
1.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;

- asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii poştale şi
posturi  de  poliţie,  în  vederea urmăririi  şi  comunicării  centrului  operaţional
judeţean evoluţia situaţiei în unitatea administrativ-teritorială

b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor  pe
domenii de competenţă;

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată
- asigură controlul  respectării  măsurilor  de apărare împotriva incendiilor  la
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat
al unităţii administrativ teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
-  organizează  şi  execută,  prin  serviciul  de  urgenţă  voluntar,  controlul
respectării  regulilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  gospodăriile
cetăţeneşti

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei  asupra
pericolelor  specifice  unităţii  administrativ-
teritoriale  şi  asupra  comportamentului  de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;

-  asigură,  prin  mijloacele  avute  la  dispoziţie,  desfăşurarea  activităţilor  de
informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
- asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă
voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor
-  aducerea  la  cunoştinţa  populaţiei  despre  proiectarea  în  unitatea
administrativ-teritorială sau în zonele limitrofe a unor obiective cu activităţi în
care sunt prezente substanţe periculoase;
- asigură funcţionarea fluxului informaţional-decizional de apărare împotriva
inundaţiilor  şi  fenomenelor  meteorologice  periculoase  mărind  frecvenţa
transmiterii de informaţii, prognoze şi avertizări către obiectivele periclitate,
conform prevederilor planurilor operative de apărare 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -  aprobă  planurile  operative,  de  pregătire  şi  planificare  a  exerciţiilor  de
specialitate în domeniul protecţiei civile:
- conduce exerciţiile,  aplicaţiile şi  activităţile de pregatire privind protecţia
civilă;
- coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
- răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de
protecţie civilă

2.-RESURSE NECESARE
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente
b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor  pe
domenii de competenţă;

- propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
-  asigură  dotarea  serviciilor  de  urgenţă  voluntare,  potrivit  normelor,  cu
mijloace  tehnice  pentru  apărarea  împotriva  incendiilor  şi  echipamente  de
protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi  şi  alte mijloace necesare susţinerii
operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la
intervenţiile de lungă durată

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei  asupra
pericolelor  specifice  unităţii  administrativ-
teritoriale  şi  asupra  comportamentului  de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;

- distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe
teritoiul comunei, afişarea regulilor de compotament în situaţii de urgenţă la
afişierul Primăriei com. Tăuteu

d.-exerciţii şi aplicaţii - materialele şi echipamentele necesare sunt cele specifice conform normelor
în vigoare;
- exerciţiile şi aplicaţiile sunt conforme planurilor operative, de pregătire şi



planificare a exerciţiilor de specialitate, se desfăşoară pe teritoriul localităţii
prin activităţi de simulare a creerii unei situaţii de urgenţă

3.-INTERVENŢIE
a.-alarmare -  după  convocarea  Comitetului  local  pentru  situaţii  de  urgenţă,  alertarea

serviciului  de  urgenţă  voluntar,  în  funcţie  de  situaţia  de  urgenţă  creată  şi
evoluţia  acesteia,  răspunde  de  alarmarea  populaţiei  folosind  mijloacele  de
avertizare principale din dotare – SIRENE şi respectiv mijloacele secundare –
CLOPOTELE bisericeşti;
- timpul de intrare în acţiune este în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă
creată,  situaţie  urmărită  prin  deplasări  în  zona  afectată  pentru  a  anticipa
evoluţia acesteia

b.-acţiuni de
căutare/salvare/ descarcerare

- urmăreşte activitatea echipelor specializate de căutare, salvare, descarcerare
din cadrul serviciului de urgenţă voluntar, asigurând toate condiţiile de intrare
în acţiune a acestora în cel mai scurt timp pentru limitarea pierderilor de vieţi
omeneşti

c.-asistenţă medicală - urmăreşte activitatea şi asigură condiţiile de intrare în acţiune a echipelor
specializate  sanitare  din cadrul  serviciului  voluntar  şi  a  tuturor  structurilor
sanitare  participante  la  acţiunea  de  salvare,  în  vederea  acordării  primului
ajutor medical şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare

d.-acţiuni  de  îndepărtare  a  manifestării
pericolului produs

- solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie
civilă;
-  coordonează  organizarea  permanentă  a  intervenţiei  în  caz  de  incendiu,
asigură  participarea  la  intervenţie  a  serviciului  voluntar  de  urgenţă  cu
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului
ori până la sosirea forţerlor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
- timpul de intrare în acţiune este cât mai urgent posibil în vederea limitării
efectelor situaţiei de urgenţă 

e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor  unui
pericol

- asigură participarea la intervenţie a serviciului de urgenţă voluntar, a forţelor
de  intervenţie  alcătuite  din  localnici,  la  acţiunile  operative  desfăşurate  de
specialiştii  unităţilor  deţinătoare  de  lucrări  cu  rol  de  apărare  împotriva
inundaţiilor
- dispune măsuri de izolare a zonei, în vederea extinderii acţiunii situaţiei de
urgenţă

f.-acţiuni  de  înlăturare  a  efectelor  unui
eveniment

- repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă;
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prin serviciile specializate;
- sprijinirea populaţiei pentru refacerea/repararea gospodăriilor
- refacerea căilor de comunicaţii, a utilităţilor publice;
-  pentru  înlăturarea  efectelor  unui  eveniment  se  folosesc  toate  mijloacele
disponibile,  inclusiv  sprijinul  operatorilor  economici  din  unitatea
administrativ-teritorială în vederea restabilirii stării de normalitate;
- intrarea în acţiune este în funcţie de evoluţia situaţiei şi de situaţia de fapt
creată,  urmărindu-se  ca  în cel  mai  scurt  timp să  se restabilească starea  de
normalitate

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililior cuprinşi în PAAR                    ANEXA NR. 2

AUTORITATEA: VICEPRIMAR (VICEPREŞEDINTE CLSU) Fişa nr. 2
1.GESTIONAREA RISCURILOR
a.- monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente

-  Viceprimarul,  în  calitate  de  vicepreşedinte  a  CLSU,  îndeplineşte  atribuţiile
preşedintelui CLSU în lipsa acestuia, respectiv cele cuprinse în Fişa nr. 1 , precum şi
pe cele ce îi revin ca membru al comitetului
- asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii poştale şi posturi
de poliţie, în vederea urmăririi şi comunicării centrului operaţional judeţean evoluţia
situaţiei în unitatea administrativ-teritorială

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată
-  asigură  controlul  respectării  măsurilor  de  apărare  împotriva  incendiilor  la
construcţiile  şi  instalaţiile  tehnologice  aparţinând  domeniului  public  şi  privat  al



unităţii administrativ teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
-  organizează  şi  execută,  prin  serviciul  de  urgenţă  voluntar,  controlul  respectării
regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ-teritoriale  şi  asupra
comportamentului  de  adoptat  în  cazul
manifestării unui pericol;

- asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi
educaţie antiincendiu a populaţiei;
- asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare
şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor
-  aducerea  la  cunoştinţa  populaţiei  despre  proiectarea  în  unitatea  administrativ-
teritorială sau în zonele limitrofe a unor obiective cu activităţi în care sunt prezente
substanţe periculoase;
-  asigură  funcţionarea  fluxului  informaţional-decizional  de  apărare  împotriva
inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase mărind frecvenţa transmiterii
de  informaţii,  prognoze  şi  avertizări  către  obiectivele  periclitate,  conform
prevederilor planurilor operative de apărare 

d.-exerciţii şi aplicaţii; - aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate în
domeniul protecţiei civile:
- conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregatire privind protecţia civilă;
- coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
-  răspunde  de  alarmarea,  protecţia  şi  pregătirea  populaţiei  pentru  situaţiile  de
protecţie civilă

2.-RESURSE NECESARE
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;

- propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
-  asigură  dotarea  serviciilor  de  urgenţă  voluntare,  potrivit  normelor,  cu  mijloace
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice,
carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie,
inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ-teritoriale  şi  asupra
comportamentului  de  adoptat  în  cazul
manifestării unui pericol;

-  distribuirea  de  materiale  informative,  pliante  şi  afişe  la  unităţile  şcolare  de  pe
teritoiul comunei, afişarea regulilor de compotament în situaţii de urgenţă la afişierul
Primăriei com. Tăuteu

d.-exerciţii şi aplicaţii -  materialele  şi  echipamentele  necesare  sunt  cele  specifice  conform normelor  în
vigoare;
-  exerciţiile  şi  aplicaţiile  sunt  conforme  planurilor  operative,  de  pregătire  şi
planificare  a  exerciţiilor  de  specialitate,  se  desfăşoară  pe teritoriul  localităţii  prin
activităţi de simulare a creerii unei situaţii de urgenţă

3.-INTERVENŢIE
a.-alarmare - după convocarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, alertarea serviciului

de  urgenţă  voluntar,  în  funcţie  de  situaţia  de  urgenţă  creată  şi  evoluţia  acesteia,
răspunde  de  alarmarea  populaţiei  folosind  mijloacele  de  avertizare  principale  din
dotare – SIRENE şi respectiv mijloacele secundare – CLOPOTELE bisericeşti;
- timpul de intrare în acţiune este în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă creată,
situaţie urmărită prin deplasări în zona afectată pentru a anticipa evoluţia acesteia

b.-acţiuni de
căutare/salvare/ descarcerare

-  urmăreşte  activitatea  echipelor  specializate  de căutare,  salvare,  descarcerare  din
cadrul serviciului de urgenţă voluntar, asigurând toate condiţiile de intrare în acţiune
a acestora în cel mai scurt timp pentru limitarea pierderilor de vieţi omeneşti

c.-asistenţă medicală -  urmăreşte  activitatea  şi  asigură  condiţiile  de  intrare  în  acţiune  a  echipelor
specializate sanitare din cadrul serviciului voluntar şi a tuturor structurilor sanitare
participante la acţiunea de salvare, în vederea acordării  primului ajutor medical şi
transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării- solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;



pericolului produs -  coordonează  organizarea  permanentă  a  intervenţiei  în  caz  de  incendiu,  asigură
participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi
conducerea intervenţiei,  până la  stingerea incendiului  ori  până la  sosirea  forţerlor
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
- timpul de intrare în acţiune este cât mai urgent posibil în vederea limitării efectelor
situaţiei de urgenţă 

e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol

- asigură participarea la intervenţie a serviciului de urgenţă voluntar, a forţelor de
intervenţie  alcătuite  din localnici,  la  acţiunile  operative desfăşurate  de specialiştii
unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor
- dispune măsuri de izolare a zonei, în vederea extinderii acţiunii situaţiei de urgenţă

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment

- repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă;
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prin serviciile specializate;
- sprijinirea populaţiei pentru refacerea/repararea gospodăriilor
- refacerea căilor de comunicaţii, a utilităţilor publice;
- pentru înlăturarea efectelor unui eveniment se folosesc toate mijloacele disponibile,
inclusiv  sprijinul  operatorilor  economici  din  unitatea  administrativ-teritorială  în
vederea restabilirii stării de normalitate;
- intrarea în acţiune este în funcţie de evoluţia situaţiei şi de situaţia de fapt creată,
urmărindu-se ca în cel mai scurt timp să se restabilească starea de normalitate

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililior cuprinşi în PAAR                    ANEXA NR. 2

AUTORUTATEA: COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Fişa nr. 3
1. GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente

-  asigură  permanenţa  la  sediul  primăriei  în  vederea  primirii  prognozelor  şi
avertizărilor hidrometeorologice;
-  asigură  transmiterea  informaţiilor  privind  evoluţia  fenomenelor  periculoase
centrului operaţional judeţean

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;

-  informează  centrul  operaţional  judeţean  privind  stările  potenţial  generatoare  de
situaţii de urgenţă şi iminenţa producerii acestora

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ-teritoriale  şi  asupra
comportamentului  de  adoptat  în  cazul
manifestării unui pericol;

-  distribuirea  de  materiale  informative,  pliante  şi  afişe  la  unităţile  şcolare  de  pe
teritoriul  comunei,  afişarea  regulilor  de  compotament  în  situaţii  de  urgenţă  la
avizierele publicitare din unitatea administrativ-teritorială;
-  identificarea  tipurilor  de  risc  existente  în  unitatea  administrativ-teritorială  şi
informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice;
-  aducerea  la  cunoştinţa  populaţiei  despre  proiectarea  în  unitatea  administrativ-
teritorială sau în zonele limitrofe a unor obiective cu activităţi în care sunt prezente
substanţe periculoase;
- se reactualizează periodic în funcţie de noi reglementări şi de gradul de deteriorare a
acestora

d.-exerciţii şi aplicaţii - verifică modul de îndeplinire a planurilor operative, de pregătire şi planificare a
exerciţiilor serviciului de urgenţă voluntar;
- evaluează şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a capacităţii de răspuns în situaţii de
urgenţă a serviciului de urgenţă voluntar;
-  asigură  condiţiile  necesare  efectuării  exerciţiilor  şi  aplicaţiilor  conform planului
operativ de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate 

2.-RESURSE NECESARE
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;

- urmăreşte asigurarea dotării serviciilor de urgenţă voluntare potrivit  normelor cu
mijloacele  tehnice  pentru  apărarea  împotriva  riscurilor  identificate  în  unitatea
administrativ-teritorială,  echipamente  de  protecţie  specifice,  lubrifianţi  şi  alte
mijloace necesare susţinerii  operaţiunilor de intervenţie inclusiv hrana şi  antidotul
pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată

c.-informarea  preventivă  a  populaţiei-  distribuirea  de  materiale  informative,  pliante  şi  afişe  la  unităţile  şcolare  de  pe



asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ-teritoriale  şi  asupra
comportamentului  de  adoptat  în  cazul
manifestării unui pericol;

teritoriul  comunei,  afişarea  regulilor  de  compotament  în  situaţii  de  urgenţă  la
avizierele publicitare din unitatea administrativ-teritorială;
-  identificarea  tipurilor  de  risc  existente  în  unitatea  administrativ-teritorială  şi
informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice;
-  aducerea  la  cunoştinţa  populaţiei  despre  proiectarea  în  unitatea  administrativ-
teritorială sau în zonele limitrofe a unor obiective cu activităţi în care sunt prezente
substanţe periculoase;
- se reactualizează periodic în funcţie de noi reglementări şi de gradul de deteriorare a
acestora

d.-exerciţii şi aplicaţii  -  materialele  şi  echipamentele  necesare  sunt  cele  specifice  conform normelor  în
vigoare;
-  exerciţiile  şi  aplicaţiile  sunt  conforme  planurilor  operative,  de  pregătire  şi
planificare  a  exerciţiilor  de  specialitate,  se  desfăşoară  pe teritoriul  localităţii  prin
activităţi de simulare a creerii unei situaţii de urgenţă

3.-INTERVENŢIE
a.-alarmare - folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi

obiectivelor în zonele de risc
b.-acţiuni de
căutare/salvare/ descarcerare

- asigură condiţiile necesare intervenţiei echipelor specializate de căutare, deblocare,
salvare, descarcerare în vederea limitării pierderilor de vieţi omeneşti

c.-asistenţă medicală - asigură condiţiile de intrare în acţiune a echipelor specializate sanitare din cadrul
serviciului  voluntar  şi  a  tuturor  structurilor  participante la acţiunea de salvare,  în
vederea  acordării  primului  ajutor  medical  şi  transportul  răniţilor  la  punctele  de
adunare şi evacuare 

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării
pericolului produs

- evaluiază situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale,
stabilesc  măsuri  şi  acţiuni  specifice  pentru  gestionarea  acestora  şi  urmăresc
îndeplinirea lor

e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol

- supravegherea permanentă a zonelor de risc;
- dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
- evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor
ce nu pot fi evacuate, prin ridicarea la cote superioare sau prin ancorare;
-  asigură  surse  suplimentare  pentru alimentarea cu apă a  populatiei  în  perioadele
deficitare

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment

-  acţiuni  pentru  repunerea  în  funcţiune  a  instalaţiilor  de  alimentare  cu  apă,  de
evacuare a apelor reziduale, industriale şi menajere care au fost afectate, evacuarea
apelor din inundaţii şi băltiri;
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
- timpul de intrare în acţiune se stabileşte în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă,
cât mai repede posibil după ce este accesibil în zona afectată

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililior cuprinşi în PAAR                    ANEXA NR. 2

AUTORITATEA: CENTRUL OPERATIV AL CLSU Fişa nr. 4
1.-GESTIONAREA RISCURILOR
a. – monitorizarea permanentă a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile 
competente

- Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul
funcţionării  lor,  îndeplinesc  atribuţii  similare  centrelor  operative  cu  activitate
permanentă;
- centralizează şi transmit  operativ la centrul operaţional judeţean date şi informaţii
privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgentă;
- monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General şi celelalte
centre operaţionale şi operative interesate;
-  asigură  transmiterea  operativă  a  deciziilor,  dispoziţiilor  şi  ordinelor,  precum  şi
menţinerea legăturilor de comunicaţiicu centrele operaţionale şi operative implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi
cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop.

b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;



c.-informarea  preventivă a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ-teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii - exerciţii de simulare privind producerea unei situaţii de urgenţă;

- constituirea comitetului operativ, ca urmare a simulării declarării stării de urgenţă,
atribuţii, modul de acţiune, cu cine trebuie să ţină legătura, datele transmise, intervalul
de timp la care trebuie comunicate.

2.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea  permanentă  a
parametrilor  meteo,  seismici,  de
mediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmiterea  datelor  la  autorităţile
competente;
b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;
c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii; - exerciţii de simulare privind producerea unei situaţii de urgentă;

- exerciţii de transmitere a datelor la centrul operaţional judeţean cu ajutorul aparaturii
din dotare, telefoane fixe, mobile, fax, etc.
-  centralizarea la loc vizibil  a  numerelor de telefon,  fax,  a persoanelor, structurilor
ierarhic superioare la care trebuie comunicate date privind situaţia din teritoriu;
- locul  de desfăşurare a acestor exerciţii este la sediul CLSU TĂUTEU

3.-INTERVENTIE
a.-alarmare
b.-acţiuni  de
căutare/salvare/descarcerare
c.-asistenţă medicală
d.-acţiuni  de  îndepărtare  a
manifestării pericolului produs
e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol
f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililior cuprinşi în PAAR                    ANEXA NR. 2

AUTORITATEA: ŞEFUL SERVICIULUI DE URGENŢĂ VOLUNTAR Fişa nr. 5
1.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.  -  monitorizarea  permanentă
aparametrilor  meteo,  seismici,
demediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmitereadatelor  la  autorităţile
competente

- face parte din CLSU şi asigură permanenţa la sediul primăriei în vederea primirii
prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice;
- asigură transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase centrului
operaţional judeţean

b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;

- controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale
pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute
corespunzător;
- împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a
măsurilor  de  prevenire  în  gospodăriile  populaţiei  şi  pe  teritoriul  agenţilor  şi
operatorilor economici din raza localităţii

c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii

- promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor;
-  distribuirea  de  materiale  informative,  pliante  şi  afişe  la  unităţile  şcolare  de  pe



administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

teritoriul  comunei,  afişarea  regulilor  de  comportament  în  situaţii  de  urgenţă  la
afişierele publicitare din unitatea administrativ-teritorială;
-  identificarea  tipurilor  de  risc  existente  în  unitatea  administrativ-teritorială  şi
informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice , modul de acţiune a
acestora;
-  aducerea  la  cunoştinţa  populaţiei,  despre  proiectarea  în  unitatea  administrativ-
teritorială sau în zonele limitrofe a unor obiective cu activităţi în care sunt prezente
substanţe periculoase;
- se reactualizează periodic în funcţie de noi reglementări în domeniu şi de gradul de
deteriorare a acestora(afişelor, pliantelor)

d.-exerciţii şi aplicaţii; -  conduce lunar procesul  de pregătire al  voluntarilor  pentru ridicarea capacităţii  de
intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop,
-  asigură  studierea  şi  cunoaşterea  de  către  personalul  voluntar  a  particularităţilor
localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele
caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din
zona de competenţă;
-  verifică  prin  exerciţii  de  alarmare  viabilitatea  planurilor  de  alarmare  întocmite,
precum şi starea de operativitate şi de intervenţie a formaţiilor de protecţie civilă

2.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea  permanentă  a
parametrilor  meteo,  seismici,  de
mediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmiterea  datelor  la  autorităţile
competente;
b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;

- materiale/echipamente necesare

c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

- distribuirea de materiale informative, pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe teritoiul
comunei, afişarea regulilor de compotament în situaţii de urgenţă la afişierul Primăriei
com. Tăuteu şi la afişierele din localităţile arondate;
- informează populaţia asupra tipurilor de riscuri identificate în unitatea administrativ-
teritorială, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse
la dispoziţie, modul de acţiune.

d.-exerciţii şi aplicaţii; -  conduce lunar procesul  de pregătire al  voluntarilor  pentru ridicarea capacităţii  de
intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
- participă la executarea exerciţiilor  şi  aplicaţiilor  cuprinse în planul de pregătire a
populaţiei în situaţii de urgenţă

3.-INTERVENŢIE
a.-alarmare - asigură alarmarea personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru

aducerea  acestuia  în  mod  oportun  la  punctul  de  întâlnire  stabilit  de  beneficiarul
voluntariatului;
- timpul mediu de alertare este de 5-10 minute în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau
din noapte la care s-a produs situaţia de urgenţă;
- timpul de răspuns este de 10 minute pentru obiectivele cu risc ridicat şi de 30 de
minute la cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit;
- raza medie a sectorului de competenţă este de aproximativ 10 km.

b.-acţiuni de
căutare/salvare/ descarcerare

-  dispune  măsuri  şi  coordonează  activităţile  echipelor  specializate  de  cercetare  –
căutare, deblocare-salvare-evacuare în vederea reducerii pierderilor de vieţi omeneşti.

c.-asistenţă medicală -  dispune  măsuri  şi  conduce  intervenţia  echipei  specializate  sanitare  în  vederea
acordării  primului  ajutor  medical  şi  transportul  răniţilor  la  punctele  de  adunare  şi
evacuare;
-  dispune  măsuri  şiasigură  condiţiile  de  intrare  în  acţiune  a  structurilor  sanitare
specializate participante la acţiunea de salvare.

d.-acţiuni  de  îndepărtare  a
manifestării pericolului produs

- conduce activităţile echipei de intervenţie din cadrul formaţiei serviciului de urgenţă
voluntar în vederea limitării efectelor situaţiei de urgenţă;
- pentru limitarea efectelor situaţiei de urgenţă se folosesc toate mijloacele disponibile
şi necesare, în funcţie de natura situaţiei de urgenţă;
- timpul de răspuns este de 10 minute pentru obiectivele cu risc ridicat şi de 30 de
minute la cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit;



- viteza de deplasare a autospecialelor de intervenţie este de 50 Km/h.
e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol

- conduce activităţile serviciului voluntar în vederea limitării consecinţelor situaţiei de
urgenţă  produse,  prin  activităţi  de  izolare  a  zonei,  evacuarea  populaţiei  aflate  în
pericol, întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze a zonei afectate, etc.;
- activităţile de limitare a consecinţelor sunt în funcţie de natura , evenimentului sau
situaţiei de urgenţă produse.

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment

- acţiuni pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, de evacuare
a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, evacuarea apelor din
inundaţii şi băltiri;
- evacuarea animalelor moarte în vederea evitării producerii de epidemii;
- pentru înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă se folosesc toate mijloacele din
dotare.
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AUTORITATEA:  COMPARTIMENTUL  DE  PREVENIRE  DIN  CADRUL
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Fişa nr. 6

1.-GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de
mediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmiterea
datelor la autorităţile competente
b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;

-  propuneri  prin reglementarea unor  activităţi  prin  hotărâri  ale  Consiliului  Local,
controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru
situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale;
-  verificarea  respectării  actelor  normative  şi  reglementărilor  privind  apărarea
împotriva incendiilor  şi  a  legislaţiei  de  protecţie  civilă  la  proiectarea,  executarea,
exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
-  verificarea  şi  organizarea  activităţii  privind  depistarea  pericolelor  potenţial
generatoare de riscuri pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
- coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi a
salariaţilor,  modul  de  însuşire  de  către  aceştia  a  regulilor  şi  măsurilor  specifice,
precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă;
-  înştiinţarea  factorilor  responsabili  în  managementul  riscului  despre  existenţa,
dimensiunea şi consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv

c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

- informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
- soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific împreună cu specialişti ai
I.S.U.J Bihor
- informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi
gospodării şi modul de comportare în situaţii de urgenţă

d.-exerciţii şi aplicaţii;
2.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea  permanentă  a
parametrilor  meteo,  seismici,  de
mediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmiterea  datelor  la  autorităţile
competente;
b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;

- materiale/echipamente necesare

c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

-  distribuirea  de  materiale  informative,  pliante  şi  afişe  la  unităţile  şcolare  de  pe
teritoriul  comunei,  afişarea  regulilor  de  comportament  în  situaţii  de  urgenţă  la
afişierul primăriei;

d.-exerciţii şi aplicaţii
3.-INTERVENTIE



a.-alarmare
b.-acţiuni  de
căutare/salvare/descarcerare
c.-asistenţă medicală
d.-acţiuni  de  îndepărtare  a
manifestării pericolului produs
e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol
f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment
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AUTORITATEA: Fişa nr. 7
a.  -  monitorizarea  permanentă  a
parametrilor  meteo,  seismici,
demediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmitereadatelor  la  autorităţile
competente

-  monitorizarea  pericolelor  şi  riscurilor  specifice,  precum  şi  a  efectelor
negative ale acestora;
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea
- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursul râului Bistra;
- calitatea apei din sectorul de competenţă;
-  monitorizarea  lucrărilor  hidrologice  pe  cursurile  de  apă  din  sectorul  de
competenţă;

b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;

- monitorizează principalele lucrări hidrologice;
- controlează agenţii economici care prin specificul activităţii sunt potenţiali
generatori de poluări accidentale a apei 

c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

- furnizează date pentru elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor
privitoare  la  inundaţii,  gheţuri,  secetă  hidrologică  şi  poluări  accidentale  în
bazinul hidrografic monitorizat;
- informează populaţia prin orice mijloace cu privire la poluări accidentale,
măsurile ce trebuie luate în astfel de situaţii.

d.-exerciţii şi aplicaţii
2.-RESURSE NECESARE
a.  -  monitorizarea  permanentă  a
parametrilor  meteo,  seismici,
demediu,  hidrografici,  etc.  şi
transmiterea  datelor  la  autorităţile
competente

- întocmeşte planuri de avertizare-alarmare a localităţii şi obiectivelor din aval
de bazinul de acumulare a apei

b.-controlul  preventiv  al  autorităţilor
pe domenii de competenţă;
c.-informare  preventivă  a  populaţiei
asupra  pericolelor  specifice  unităţii
administrativ  teritoriale  şi  asupra
comportamentului de adoptat in cazul
manifestării unui pericol;

- urmăreşte evitarea amplasării  de construcţii,  gospodării  cetăţeneşti,  agenţi
economici în zonele inundabile pe cursul Bistrei

d.-exerciţii şi aplicaţii
3.-INTERVENTIE
a.-alarmare -  avertizarea  populaţiei,  în  special  populaţia  cuprinsă  în  zona inundabilă  a

râului Bistra, cu privire la posibilele viituri care s-ar putea produce
b.-acţiuni  de
căutare/salvare/descarcerare

-  execută  cu  sprijinul  serviciilor  profesioniste  din  cadrul  ISUJ,  acţiuni  de
căutare-salvare în urma informaţiilor  cu privire la dispariţia  de persoane în
urma viiturilor

c.-asistenţă medicală - acordă primul ajutor în cazul salvării de persoane, până la preluarea acestora
de către echipele sau structurile specializate

d.-acţiuni  de  îndepărtare  a
manifestării pericolului produs

- execută acţiuni de decontaminare a apei

e.-acţiuni  de  limitare  a  consecinţelor
unui pericol



f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment

- execută lucrări de refacere a albiei în urma inundaţiilor

                                 
                                                                                                                                      ANEXA NR. 3

RISCURI POTENŢIALE ÎN LOCALITĂŢI/JUDEŢE VECINE CARE POT AFECTA ZONA DE
COMPETENŢĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERIRORIALE

     Comuna Tăuteu este situată în bazinul hidrografic al văii Bistra, afluent pe stânga al Barcăului, în
partea de nord-vest al judeţului Bihor, la o depărtare de 10 km sud de municipiul Marghita şi 58 km
nord-est de municipiul Oradea. Este mărginită spre sud de dealurile Dernei, spre est de dealurile Bistrei,
spre sud-est de prelungirea culoarului Bistrei până la contactul cu Munţii Plopişului, iar spre nord, nord-
est de culoarul larg al Barcăului.
      Comuna Tăuteu se întinde pe o suprafaţă de 6979 ha şi grupează cinci localităţi: Tăuteu- reşedinţă de
comună, Chiribiş, Poiana, Bogei şi Ciutelec, toate dispuse de-a lungul Văii Bistrei.
       Comuna Tăuteu are următorii vecini:

- teritoriul municipiului Marghita – la nord
- teritoriul comunei Abrămuţ – la nord-vest
- teritoriul comunei Chişlaz – la vest
- teritoriul comunei Derna – la sud-vest
- teritoriul comunei Popeşti – la sud-est
- teritoriul comunei Abram – la est

                                                                                                                   ANEXA 5

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE
REDUCERE A FRECVENŢEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A

CONSECINŢELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI

A.  Prevenirea şi stingerea incendiilor

         Prevenirea incendiilor este totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor,
de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor
de intervenţie.
Reguli generale de prevenire a incendiilor:   

o        controlul, supravegherea şi reducerea pericolelor de incendiu ori a consecinţelor acestora
o        asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a persoanelor în siguranţă şi de securitate a

echipelor de intervenţie proprii în cazul izbucnirii unui incendiu
o       întreţinerea în stare operativă a instalaţiilor de detectare/alarmare/stingere a incendiilor şi

mijloacelor de primă intervenţie
o      pregătirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor ( evacuare, depozitare şi intervenţie)

         Activităţile de amenajare a pădurii în vederea P.S.I. constă între altele în crearea de întreruperi ale
masei combustibile prin zone tampon, ceea ce permite reducerea riscului de propagare a incendiului,
prin  trecerea  de linii  somiere.  Totodată  pentru  îmbunătăţirea  rapidităţii  de intervenţie  se  recomandă
amplasarea cisternelor (rezervoarelor) cu apă pe masive şi în apropierea zonelor forestiere.
        Organizarea activtăţii  de apărare împotriva incendiilor plocul de muncă reprezintă asigurarea
condiţiilor care să permită salariaţilor, ca pe baza instruirii  şi cu mijloacele tehnice pe care le au la



dispoziţie,  să acţioneze pentru prevenirea şi  stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor
construcţiei , evacuarea bunurilor materiale precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate
în caz de incendii.
        Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a persoanelor angajate în muncă constituie
parte  componentă  a  activităţii  de  apărare  împotriva  incendiilor  desfăşurate  de  persoanele  fizice  şi
juridice potrivit prevederilor în vigoare.
        Principalele obligaţii şi răspunderi ale persoanelor fizice şi juridice privind prevenirea şi stingerea
incendiilor:

o       răspund de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum de
consecinţele producerii incendiilor

o       să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă primul
ajutor

o       să  permită  necondiţionat  utlizare  apei,  a  materialelor  şi  a  mijloacelor  proprii  pentru
operaţiuni de salvare , de stingere şi de limitare a incendiilor produse la bunurile proprii ori ale
altor persoane

o       să accepte măsurile  stabilite  de comandantul  intervenţiei  pentru degajarea terenurilor  ,
demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de
transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin,
cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri

  Persoana care  observă un incendiu  are  obligaţia  să anunţe pri  orice mijloace  posibileserviciile  de
urgenţă,  primarul  sau  poliţia  şi  să  ia  măsuri,  după  posibilităţile  sale,  pentru  limitarea  şi  stingerea
incendiului.
         Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a persoanelor în siguranţă, în caz de incendiu
sunt necesare următoarele măsuri:

o       stabilirea unui concept propriu de alarmare şi evacuare în caz de incendiu
o       păstrarea căilor de evacuare , salvare şi intervenţie libere şi în stare de utilizare la parametrii

la care au fost proiectate şi realizate
o       marcarea şi semnalizarea căilor şi acceselor de evacuare , salvare şi intervenţie
o       asigurarea şi funcţionarea iluminatului de siguranţă şi celei  de-a doua surse de energie

electrice
o       afişarea extrasului corespunzător din planurile de protecţie împotriva incendiilor pe fiecare

nivel în parte, în corelare cu situaţia existentă
o       asigurarea şi funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de

performanţă pentru care au fost proiectate 
o       asigurarea numărului şi tipurilor de stingătoare corespunzătoare clasei de incendiu 
o       organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii , cu salariaţii , gradat , pe locul

de muncă, pe clădire şi pe mai multe clădiri din cadrul aceluiaşi operator economic
o       în cazul manifestărilor cu public numeros, organizatorul anunţă în scris cu 48 de ore înainte

administraţia publică locală şi serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă
de responsabilitate se va desfăşura evenimentul  

          Având în vedere că la nivelul comunei Tăuteu , ca sursă de energie termică este combustibilul
solid şi se foloseşte şi gazul metan, cu alimentare de la reţeaua de distribuţie a gazelor se are în vedere
respectarea următoarelor reguli :

o       se interzice  folosirea instalaţiilor  improvizate  ,  fără regulatori  (ceasuri)  de presiune cu
garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete

o       se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a garniturilor regulatorilor de presiune sau a
furtunurilor, verificarea făcându-se numai cu emulsie de apă şi săpun



o       cetăţenii au obligaţia de a permite personalului autorizat din partea societăţii de distribuţie a
gazelor , de a efectua verificările periodice la instalaţiile de alimentare cu gaz şi a coşurilor sau
instalaţiilor de eliminare a gazelor arse din locuinţă

          Compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă are ca
principală  atribuţie  şi activitatea de prevenire  a producerii  incendiilor  ,  prin acţiuni  de îndrumare şi
control la gospodăriile cetăţeneşti , agenţii economici şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială.
          Se vor întreprinde acţiuni de informare şi mediatizare a măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor , urmările acestora , prin acţiuni de educaţie a elevilor la nivelul şcolilor în acest domeniu  ,
afişe sau pliante , afişate la afişierele comunei.
          În cazul declanşării unor incendii , se vor folosi toate forţele şi mijloacele disponibile în vederea
salvării vieţilor omeneşti , limitării pagubelor materiale , măsuri în vederea preîntâmpinării incendiului
la obiectivele învecinate.

B. INUNDAŢII

           Inundaţia  apare atunci când albia unui râu nu poate prelua toată apa căzută din cer. 
           Inundaţiile şi alunecările de teren se datorează , în mare parte , distrugerii pădurilor din din
bazinele hidrografice. Pădurile au un rol important în protejarea versanţilor de eroziune.
           În caz de inundaţii se foloseşte următorul semnal de alarmă :

- alarma de dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde
între ele

- încetarea alarmei – sunet continuu cu durata de 2 minute

           Regulile de bază în caz de inundaţie sunt:
- să se înveţe semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţie civilă
- să se asculte informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice
- să se semnaleze autorităţilor locale inundaţiile , alunecările de teren şi accidentele majore
- să se păstreze la îndemână un stoc provizoriu de alimente pentru câteva zile 
- la evacuare este recomandat să-şi ia fiecare alimente pentru a le folosi pe drum

           În cazul în care persoana este surprinsă de viitură este recomandat a se încerca să se ajungă pe un
loc cât mai ridicat pentru evitarea pe cât posibil a impactului cu viitura. În acest caz singura şansă este
echipa de salvare , care după retragerea apelor vine în ajutor.
           În cazul în care se ordonă evacuarea din zonele afectate de inundaţii  ,  trebuie respectate
următoarele reguli :

o       respectarea ordinii la evacuarea stabilită : copii , bătrâni , bolnavi şi în primul rând din
zonele cele mai periclitateînainte de părăsirea locuinţei întrerupându-se alimentarea cu apă ,
gaze şi electicitate

o       Se scot toate animalele din gospodării şi se dirijează către locurile care oferă protecţie
o       Se are în vedere a se lua documentele personale , alimente , apă , trusaă sanitară , mijloc

de iluminat
            Pentru a se preveni bolile în zonele inundate se întreprind măsuri de vaccinare împotriva febrei
tifoide şi a hepatitei A , dezinfectarea cu var cloros a fântânilor , caselor şi beciurilor în care a băltit apa.
Consumul apei se face la 30 de minute dela fierbere. Se păstrează igiena corporală , se evită expunerea
prelungită la frig , se anunţă la 112 siptomele de febră , dureri de burtă  , stare de vomă.

C. GRIPA AVIARĂ 

          În cazul în care cineva a remarcat ceva suspect în privinţa îmbolnăvirii păsărilor de curte , are
obligaţia de a înştiinţa autorităţile , prin transmiterea unor date referitoare la situaţia din zona infectată ,
speciile de păsări afectate , numărul de păsări suspecte de boală , detalii privind amplasarea exploataţiei ,
existenţa şoselelor ori a drumurilor principale în apropiere , situaţia meteorologică locală.



          În cazul  unui  focar se aplică  tăierea sau uciderea integrală  apăsărilor  în  efectivul  afectat,
ecarisarea carcaselor şi a produselor provenite dela acestea , curăţirea , dezinfecţia. Repopularea se face
după cel puţin 21 de zile.
          Comuna Tăuteu dispune de un Cabinet Medical Veterinar , care pentru prevenirea apariţiei bolii
aplică  normele  stabilite  în  acest  domeniu  ,  are  în  componenţă  personal  calificat  în  vederea  izolării
posibilelor focare.

D. CUTREMURE

           Comuna Tăuteu se află intr-o zonă cu grad seismologic mic , la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale nesemnalându-se în ultimii ani cutremure de intensitate care să afecteze populaţia şi bunuri.
           Totuşi în caz de cutremur este indicat sa se ia următoarele măsuri :

o       se caută locul cel mai sigur din locuinţă , colţurilr interioare ale pereţilor de rezistenţă ,
golurile de sub uşi , locurile de sub scheletul clădirii , mesele , paturile etc.

o       se verifică tavanele , acoperişul , coşurile , reţeaua electrică , ţevile de gaze
o       se ancorează mobila grea , dulapurile cu cărţi în aşa fel ca în caz de cădere să nu se blocheze

ieşirea
o       este un avantaj puterea de păstrare a lucidităţii , aceasta aducând şanse mai mari de scăpare

nevătămat
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SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERII UNOR
VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII

         În scopul prevenirii instalării PANICII şi pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecţie şi
respectarea regulilor  de comportare ,  populaţia  va fi  informată despre situaţia  creată  prin sisteme şi
mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică.
 Mijloacele  de  avertizare şi  alarmare  specifice  se  instalează  în  locurile  stabilite  de  Inspectoratului
General pentru Situaţii de urgenţă şi de serviciile profesioniste. 
 Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu , cu prioritate şi gratuit prin toate sistemele
de telecomunicaţii , posturile şi reţelele de radio şi de televiziune , inclusiv prin satelit şi cablu , care
operează  pe  teritoriul  României  ,  la  solicitarea  expresă  a  preşedinţilor/şefilor  de  structurilor  pentru
situaţii de urgenţă.
         În perioada predezastru se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente : telefoanele de
toate tipurile ,  fax ,  radiotelefoane fixe şi mobile pentru transmiterea comunicatelor privind evoluţia
undei  de viitură , a direcţiilor de propagare a incendiilor , a urmărilor alunecărilor de teren , vor fi
folosite toate mijloacele prin care se pot transmise informaţii cu privire la situaţia creată , modul de
protecţie , precum şi la modul de acţiune pentru limitarea şi lichidarea efectelor situaţiei de urgenţă.
         Alarmarea populaţiei , instituţiilor publice şi operatorilor economici se realizează prin semnale
acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare şi prin comunicări transmise pe posturile
de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale , iar în cazul existenţei şi prin staţiile de radioficare şi
radioamplificare.
         Semnalele de alarmare acustice a populaţiei , instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt :
alarma aeriană , alarmă la dezastre , prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.
          Durata fiecărui semnal de alarmă este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare cu
excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

a) semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare , cu pauză de
10 secunde între ele



b) semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu de aceeaşi intensitate cu
durata de 2 minute

În localitatea Tăuteu este instalată o sirenă electrică care se află pe clădirea primăriei.Totodată pentru
alarmarea  populaţiei  se  pot  folosi  ,  ca  mod de  alarmare  secundar  ,  clopotele  bisericilor  ortodoxe ,
reformate, romano-catolice situate pe teritoriul comunei Tăuteu.

                                                                                                                           ANEXA NR. 7 

TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI
SITUAŢII DE URGENŢĂ (SEISM, INUNDAŢIE, ALUNECARE DE TEREN, ACCIDENT

TEHNOLOGIC)

Nr.
Crt.

Denumire obiectiv (zona) Obiective afectate Cauza 

1. Poiana 74 gp
Terenuri agricole
Şcoala generală
Gospodării 

Revărsare

seism

2. Chiribiş 51 gp
Terenuri agricole

Revărsare

3. Tăuteu 24 gp
Terenuri agricole

Revărsare 

4. Bogei 20 gp
Terenuri agricole

Revărsare 

5. Ciutelec 65 gp
Terenuri agricole
Şcoala generală
6 gp

Revărsare 

Alunecare de teren

                                                                                                                                     ANEXA NR. 8 

RAPOARTE DE INFORMARE ŞI ANALIZĂ CĂTRE PREFECT
CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL

PRODUCERII FENOMENELOR PERICULOASE

 
         Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) la Comitetele judeţene
(Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire
a Apelor, pe timpul producerii fenomenelor periculoase. Rapoartele operative vor cuprinde:

1. modul  în  care  s-a  produs  fenomenul  hidrometeorologic  periculos  (cantităţi  cumulate  de
precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora , cantităţi totale de precipitaţii
cumulate  cu echivalentul  în apă al  stratului  de zăpadă existent,  revărsări  cursuri  ape,  blocaje
gheţuri , scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină , furtună , căderi masive de zăpadă , mărimi
caracteristice de apărare atinse , debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de
calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri,  de la un
raport la altul.

2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic)
3. măsurile luate de către toate strcturile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de

riscurile  specifice:  avertizarea  populaţiei  ,  forţe  de  intervenţie  care  acţionează,  evacuarea
populaţiei , cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilorşi obiecte de primă necesitate, modul
de  exploatare  şi  de  comportare  a  construcţiilor  hidrotehnice  cu  rol  de  apărare  împotriva
inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate



la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare,
capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor, etc.

4. măsuri  necesare  pentru  evitarea  sau  diminuarea  pagubelor  (tăierea  controlată  a  digurilor,
evacuarea apelor din incinte, etc.)

5. construcţii hidrotehnice afectate
6. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă

Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ

privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale

             Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se
transmit  Centrului  operativ  al  sistemului  de  gospodărire  a  apelor  şi  la  centrul  operaţional  al
Inspectoratului  pentru Situaţii  de Urgenţă judeţean în  termen de maxim 30de zile  de la  producerea
fenomenelor.
             Rapoartele de sinteză se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul Comitetelor locale
de către comisii numite de primari şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii ,
agricol , drumuri ,reţele electrice ,telefonice , edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste
comisii  vor  face  parte  şi  reprezentanţi  ai  Administraţiei  Naţionale  ”Apele  Române”  (  Sisteme  de
Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).
             Raportul de sinteză va conţine :

1. evoluţia  fenomenelor  hidrometeorologice  în  raport  cu  mărimile  caracteristice  de
apărare(cantităţi de precipitaţii căzute-precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate
care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu
mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele
de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vântului, diametrul maxim al
grindinei, grosimi maxime ale stratului de zăpadă, etc.), precum şi evoluţia poluării accidentale

2. organizarea  şi  desfăşurarea  acţiunilor  operative  de  apărare  (măsuri  preventive,  măsuri  de
intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului
informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările
vecine)

3. comportarea lucrărilor  de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor  din
administrarea primăriilor

4. raportul se emnează de către preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

                                                                                                                                   ANEXA NR. 10

SPAŢIILE PENTRU CAZAREA EVACUAŢILOR ŞI PREPARAREA HRANEI ÎN CAZUL
                                                           EVACUĂRII

Nr.

Crt.

SPAŢII DE CAZARE Nr. persoane ce

pot fi cazate

Capacităţi de

preparare a hranei

Observaţii 

1.  Cămin Cultural Tăuteu

Grădini a cu Program Prelungit Tăuteuț

Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu

300

150

150

450

2. Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei (I-IV)

Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei (V-VIII)

200

180

-------

-------

3. Şcoala Gimnazială nr. 3 Chiribiş 

Căminul Culturl Chiribi  ș

150

300

-------

450
4. Şcoala Gimnazială nr. 4 Ciutelec 150



Centrul de Îngrjire şi Asistenţă 

Ciutelec 

Căminul Cultural Ciutelec

80

150

200

250
TOTAL 1710 1350

   Toate spaţiile de cazare a evacuaţilor de la nivelul comunei Tăuteu sunt alimentate cu energie electrică,
surse de căldură, iar în funcţie de evoluţia situaţiei, numărul populaţiei evacuate, aceste spaţii se pot dota
cu obiectele necesare pentru cazare în cel mai scurt timp.

                                                                                                                                   ANEXA NR. 15

REGULI DE COMPORTARE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI
SITUAŢII DE URGENŢĂ

ÎN CAZ DE INCENDIU

o COMPRTAŢI-VĂ  CU  CALM  ŞI  RESPECTAŢI  REGULILE  ŞI  MĂSURILE  INDICATE  ÎN  ASEMENEA
SITUAŢIE

o DACĂ  PENTRU  SALVAREA  OAMENILOR  TREBUIE  SĂ  TRECEŢI  PRIN  ÎNCĂPERI  INCENDIATE
PUNEŢI PE CAP O PĂTURĂ UMEDĂ

o DESCHIDEŢI CU PRUDENŢĂ UŞILE DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER  PROVOACĂ CREŞTEREA
ÎN INTENSITATE A FLĂCĂRILOR

o PRIN ÎNCĂPERILE CU FUM DENS DEPLASAŢI-VĂ TÂRÂŞ SAU APLECAŢI
o STRIGAŢI VICTIMELE ( COPIII DE REGULĂ SE ASCUND SUB PĂTURI, ÎN DULAPURI, ETC.),GĂSIŢI-

LE ŞI SALVAŢI-LE
o DACĂ VI SE APRINDE ÎMBRĂCĂMINTEA NU FUGIŢI, CULCAŢI-VĂ PE PĂMÂNT ŞI ROSTOGOLIŢI-

VĂ
o ASUPRA  OAMENILOR  CĂRORA  LI  S-A  APRINS  ÎMBRĂCĂMINTEA  ARUNCAŢI  UN  PALTON,  O

PĂTURĂ SAU CEVA CARE ÎI ACOPERĂ ETANŞ
o ÎN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSIŢI STINGĂTOARE, APĂ, NISIP, PĂMÂNT, INVELITORI,

ETC
o DACĂ ARDE SUPRAFAŢĂ VERTICALĂ APA SE ARUNCĂ DE SUS ÎN JOS
o LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP, PĂMÂNT, CUVERTURI GRELE
o INSTALAŢIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPĂ ÎNTRERUPEREA PREALABILĂ A SURSELOR DE

ENERGIE
o IEŞIŢI DIN ZONA INCENDIARĂ ÎN DIRECŢIA DINSPRE CARE BATE VÂNTUL
o BOMBELE  INCENDIARE  DE  AVIAŢIE  SE  STING  PRIN  ACOPERIREA  CU  PĂMÂNT  SAU  PRIN

SCUFUNDARE ÎN BUTOAIE( GĂLEŢI CU APĂ)
o PICĂTURILE  DE NAPALM  CĂZUTE  PE ÎMBRĂCĂMINTE  SE STING  PRIN  ACOPERIREA LOCULUI

RESPECTIV CU ÎMBRĂCĂMINTE SUBŢIRE, LUT SAU NISIP
o AMESTECURILE  PE  BAZĂ  DE  FOSFOR  SAU  SODIU  SE  STING  PRIN  IZOLAREA  ACESTORA DE

AERUL  ÎNCONJURĂTOR  PRIN  ACOPERIRE  CU  PĂMÂNT,  NISIP,  ACOPERIRI  ETANŞE  (PALTON,
PĂTURI, ETC.) 

ÎN CAZ DE INUNDAŢII
DACĂ AVEŢI TIMP LUAŢI URMĂTOARELE MĂSURI :

- ADUCEŢI ÎN CASĂ UNELE LUCRURI SAU PUNEŢI-LE CULCATE LA PĂMÂNT ÎNTR-UN LOC
SIGUR (MOBILA DE CURTE, UNELTE DE GRĂDINĂ SAU ALTE OBIECTE CARE SE POT MUTA
ŞI CARE POT FI SUFLATE DE VÂNT SAU LUATE DE APĂ)

- BLOCAŢI FERESTRELE ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU FIE SPARTE DE VÂNTURI PUTERNICE, DE APĂ,
DE OBIECTE CARE PLUTESC SAU DE ALUVIUNI

- EVACUAŢI  ANIMALELE  ŞI  BUNURILE  DE  VALOARE  ÎN  LOCURI  DE  REFUGIU  DINAINTE
CUNOSCUTE



- ÎNCUIAŢI  UŞILE  ŞI  FERESTRELE  DUPĂ  CE  ÎNCHIDEŢI  APA,  GAZUL,  ŞI  INSTALAŢIILE
ELECTRICE

- NU STOCAŢI SACI DE NISIP PE PARTEA DIN AFARA PEREŢILOR, MAI BINE PERMITEŢI APEI
DE INUNDAŢIE SĂ CURGĂ LIBER PRIN FUNDAŢIE SAU DACĂ SUNTEŢI SIGUR CĂ VEŢI FI
INUNDAŢI PROCEDAŢI SINGURI LA INUNDAREA FUNDAŢIEI

DACĂ INUNDAŢIA ESTE IMINENTĂ PROCEDAŢI ASTFEL :
              

- MUTAŢI OBIECTELE CARE SE POT MIŞCA ÎN PARTEA CEA MAI DE SUS A CASEI
- DECONECTAŢI  APARATELE  ELECTRICE  ŞI  ÎMPREUNĂ  CU  ÎNTREAGA FAMILIE  PĂRĂSIŢI

LOCUINŢA  ŞI  DEPLASAŢI-VĂ  SPRE  LOCUL  DE  REFUGIU  (  ETAJE  SUPERIOARE,
ACOPERIŞURI, ÎNĂLŢIMI SAU ALTE LOCURI DOMINANTE) CARE NU POT FI ACOPERITE DE
NIVELUL COTELOR MAXIME LAE APELOR

- ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEŢI SURPRINS ÎN AFARA LOCINŢEI ( PE STRĂZI, ŞCOLI, PARCURI,
SĂLI DE SPECTACOLE,  AUTOGĂRI,  ETC.)  ESTE NECESAR SĂ RESPECTAŢI CU STRICTEŢE
COMUNICĂRILE PRIMITE ŞI SĂ VĂ ÎNDREPTAŢI SPRE LOCURILE DE REFUGIU CELE MAI
APROPIATE

ÎN CAZUL ÎN CARE SE TRECE LA EVACUARE :

- RESPECTAŢI ORDINEA DE EVACUARE STABILITĂ : COPII, BĂTRÂNI, BOLNAVI ŞI ÎN PRIMUL
RÂND, ZONELE CELE MAI PERICULOASE

- ÎNAINTE DE PĂRĂSIREA LOCUINŢEI ÎNTRERUPEŢI INSTALAŢIILE DE ALIMENTARE CU APĂ,
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ÎNCHIDEŢI FERESTRELE

- SCOATEŢI ANIMALELE DIN GOSPODĂRIE ŞI DIRIJAŢI-LE CĂTRE LOCURILE CARE OFERĂ
PROTECŢIE

- LA  PĂRĂSIREA  LOCUINŢEI  LUAŢI  DOCUMENTELE  PERSONALE  ŞI  O  REZERVĂ  DE
ALIMENTE, APĂ, TRUSĂ SANITARĂ, UN MIJLOC DE ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO, IAR
PE TIMP FRIGUROS ŞI ÎMBRĂCĂMINTE MAI GROASĂ

DUPĂ  SOSIREA  LA  LOCUL  DE  REFUGIU,  COMPORTAŢI-VĂ  CU  CALM,  OCUPAŢI  LOCURILE  STABILITE,
PROTEJAŢI ŞI SUPRAVEGHEAŢI COPIII, RESPECTAŢI MĂSURILE STABILITE

LA REÎNTOARCEREA ACASĂ RESPECTAŢI URMĂTOARELE :
 

- NU INTRAŢI ÎN LOCUINŢĂ ÎN CAZUL ÎN CARE ACEASTA A FOST AVARIATĂ SAU A DEVENIT
INSALUBRĂ

- NU ATINGEŢI FIRELE ELCTRICE
- NU CONSUMAŢI APA DIRECT DELA SURSĂ, CI NUMAI DUPĂ CE A FOST FIARTĂ
- CONSUMAŢI  ALIMENTE  NUMAI  DUPĂ  CE  AU  FOST  CURĂŢATE,  FIERTE  ŞI  DUPĂ  CAZ

CONTROLATE DE ORGANELE SANITARE
- NU FOLOSIŢI INSTALAŢIILE DE ALIMENTARE CU APĂ, GAZE, ELECTRICITATE, DECÂT DUPĂ

APROBAREA ORGANELOR DE SPECIALITATE
- ACORDAŢI AJUTOR VICTIMELOR SURPRINSE DE INUNDAŢII
- EXECUTAŢI LUCRĂRI DE ÎNLĂTURARE A URMĂRILOR INUNDAŢIEI, DEGAJAREA MALULUI,

CURĂŢIREA LOCUINŢEI  ŞI  MOBILIERULUI,  DEZINFECTAREA ÎNCĂPERILOR,  REPARAREA
AVARIILOR,  SPRIJINIŢI  MORAL  ŞI  MATERIAL  OAMENII  AFECTAŢI  DE  INUNDAŢII  PRIN
GĂZDUIRE, DONARE DE BUNURI MATERIALE, ALIMENTE, MEDICAMENTE

ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR NEEXPLODATE :
 

- NU LE ATINGEŢI
- NU LE LOVIŢI SAU MIŞCAŢI
- NU LE INTRODUCEŢI ÎN FOC
- NU ÎNCERCAŢI SĂ DEMONTAŢI FOCOASELE SAU ALTE ELEMENTE COMPONENTE
- NU LĂSAŢI COPIII SĂ SE JOACE CU ASTFEL DE COMPONENTE
- NU  RIDICAŢI,  NU  TRANSPORTAŢI  SAU  INTRODUCEŢI  MUNIŢIILE  NEEXPLODATE  ÎN

ÎNCĂPERI, LOCUINŢE SAU GRĂMEZI DE FIER VECHI
- ÎN ZONELE UNDE SE PRESUPUNE CĂ AR EXISTA MUNIŢII NEEXPLODATE NU EXECUTAŢI

LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE FUNCIARĂ, SĂPĂTURI MANUALE, NU APRINDEŢI FOCUL ŞI
INTERZICEŢI CIRCULAŢIA VEHICULELOR, OAMENILOR SAU ANIMALELOR

- CÂND  SE  EXECUTĂ  LUCRĂRI  ŞI  SE  DEPISTEAZĂ,  CU  OCAZIA  SĂPĂTURILOR,  MUNIŢII
NEEXPLODATE,  SE  SISTEAZĂ  IMEDIAT  LUCRĂRILE,  SE  ÎNDEPĂRTEAZĂ  ÎNTREGUL
PERSONAL DIN ZONA PERICULOASĂ ŞI SE ANUNŢĂ ORGANELE DE INTERVENŢIE

- CÂND  LUAŢI  LA  CUNOŞTINŢĂ  DE  EXISTENŢA  LOR  ANUNŢAŢI  IMEDIAT ORGANUL  DE
POLIŢIE CEL MAI APROPIAT SAU INSPECTORATUL DE PROTECŢIE CIVILĂ



ÎN CAZ DE CUTREMUR

- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL, NU INTRAŢI ÎN PANICĂ
- ÎNCHIDEŢI SURSELE DE FOC
- DESCHIDEŢI UŞILE ŞI DEPĂRTAŢI-VĂ DE FERESTRE SAU BALCOANE
- ADĂPOSTIŢI-VĂ SUB O GRINDĂ, LÂNGĂ UN PERETE DE REZISTENŢĂ, TOC DE UŞĂ, SUB

BIROU SAU O MASĂ SOLIDĂ
- NU FUGIŢI PE UŞĂ, NU SĂRIŢI PE GEAM, NU ALERGAŢI PE SCĂRI, NU UTILIZAŢI LIFTUL
- DACĂ  SUNTEŢI  PE  STRADĂ,  DEPĂRTAŢI-VĂ  DE  CLĂDIRI,  STÂLPI  SAU  ALTE  OBIECTE

AFLATE ÎN ECHILIBRU PRECAR, DEPLASAŢI-VĂ CÂT MAI DEPARTE DE CLĂDIRI, FERIŢI-VĂ
DE  CĂDEREA  TENCUIELILOR,COŞURILOR,  PARAPETELOR,  EVITAŢI  AGLOMERAŢIA,  NU
ALERGAŢI

- NU BLOCAŢI STRĂZILE, LĂSAŢI CALE LIBERĂ PENTRU MAŞINILE SALVĂRII, POMPIERILOR,
ECHIPELOR DE INTERVENŢIE

- ASCULTAŢI  NUMAI  ANUNŢURILE  POSTURILOR  DE  RADIO  ŞI  TELEVIZIUNE  ŞI  APLICAŢI
RECOMANDĂRILE ORGANELOR ÎN DREPT

DUPĂ CUTREMUR :
 

- NU PĂRĂSI IMEDIAT LOCUL ÎN CARE TE AFLI
- LA PĂRĂSIREA LOCUINŢEI LUAŢI ACTELE DE IDENTITATE, UN MIJLOC DE ILUMINAT, UN

APARAT RADIO ŞI OBIECTE PERSONALE
- ÎNCHIDE INSTALAŢIA DE GAZ ŞI ELECTRICĂ
- NU FOLOSI FOC DESCHIS
- DACĂ S-A DECLANŞAT UN INCENDIU ÎNCEARCĂ SĂ-L STINGI
- ANUNŢĂ SERVICIILE SPECIALE DE INTERVENŢIE
- ACORDĂ PRIMUL AJUTOR CELOR AFECTAŢI
- CALMEAZĂ PERSOANELE INTRATE ÎN PANICĂ SAU SPERIATE, ÎN SPECIAL COPIII
- DUPĂ SEISM PĂRĂSEŞTE CU CALM CLĂDIREA FĂRĂ A LUA LUCRURI INUTILE, VERIFICĂ

MAI ÎNTÂI SCARA ŞI DRUMUL DE IEŞIRE
- DĂ PRIORITATE CELOR RĂNIŢI, COPIILOR, BĂTRÂNILOR ŞI FEMEILOR
- NU ATINGE CONDUCTORII ELECTRICI SAU ALTE INSTALAŢII ELECTRICE
- COMBATE ZVONURILE, ŞTIRILE FALSE, PANICA ŞI DEZORDINEA
- EVITĂ, PE CÂT POSIBIL CIRCULAŢIA PE STRĂZI
- AJUTĂ ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENŢIE RESPECTÂND DISPOZIŢIILE ACESTORA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ           
     CONSILIER LOCAL                                                                    SECRETAR
             Solyom Iudit                                                              Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

HOTĂRÂRE NR. 24
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Analizând Expunerea de motive nr. 399/05.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru  adoptarea  acestei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  400/05.02.2019  al  inspectorului
protective civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, prin care se propune
aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț
anul 2019,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
           - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea
nr. 212/1997;
           - Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1  Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019ț , conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 
- Dosar special 

               Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ     
                CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

              Solyom Iudit                                               Silaghi Adela Maria
 

    

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 399 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor

pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Analizând Expunerea de motive nr. 399/05.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 400/05.02.2019 al inspectorului protec ieț
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
           - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea
nr. 212/1997;
           - Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1  Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019ț , conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 
- Dosar special 

            Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    
      

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 399 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de măsuri pentru prevenirea

incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice,
precum şi  de activităţi  specifice,  planificate  şi  realizate  potrivit  prezentei  ordonanţe,  în  scopul  de a
asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor
asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele
aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
           În acest context, persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive
ale  incendiilor,  care  decurg  din:  existenţa  sau  utilizarea  construcţiilor,  echipamentelor,  mijloacelor,
utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau administrează; de activitatea desfăşurată sau în
legătură  cu aceasta;  de produsele  pe care le folosesc,  le prelucrează,  le  furnizează,  le  transportă,  le
stochează sau le comercializează.
            Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi
perfecţionarea  activităţii  de  apărare  împotriva  incendiilor,  în  programele  de  dezvoltare  economico-
socială ce se întocmesc la nivel naţional local.
            Situaţia de pericol existentă, din momentul observării, semnalizării sau anunţării unui incendiu,
până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenţă publică de incendiu.
           În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, şi în contextul celor mai sus menţionate: 
            
            Propun aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

           Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
28 februarie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 400 din 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de măsuri pentru prevenirea

incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

              Ţinând cont de prevederile:
              - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin
Legea nr. 212/1997;
              -  Ordonanţei  Guvernului  nr. 114/2000 pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei
Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001. 
                De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice
şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora,  
              

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea  Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
jude ul  Bihor, pe  anul  2019,  ț conform  anexei,  care  face  parte  integrantă  din  prezentul  raport  de
specialitate.

Inspector Protec ie Civilăț
GHIURĂU RAFAEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 653 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019ț

10. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

11. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
12. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
                 Văzând Expunerea de motive nr. 399/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  400/05.02.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,
cuprinzând  propunerea  privind aprobarea  Planului  de  măsuri  pentru  prevenirea  incendiilor  pe  raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, pe  anul  2019  ț şi  îl  propune  spre  dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

                



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 653/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ANEXĂ LA
HCL nr. 24/28 februarie 2019

ORGANIZAREA ACTIVITĂ II DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎNȚ
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TĂUTEU

           1.  Structura organizatorică de aparare împotriva incendiilor

           Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor  specifică unită ii  administrativ-ț
teritoriale este Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgen ă, ca serviciu comunitar pentru situa ii deț ț
urgen ă. Constituirea i structura serviciului pentru situa ii  de urgen ă, se va stabili prin hotărâre deț ș ț ț
consiliu local, în conformitate cu prevederile O.M.A.I nr. 718/2005.

          2.  Activită i de prevenire i controlul respectarii regulilor i măsurilor de prevenire i stingereț ș ș ș
a incendiilor

           Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă, ț ț prin componenta preventivă, are ca atribu ieț
principală desfă urarea de activită i specific de prevenire a incendiilor i deș ț ș  informare a cetă enilor cuț
privire la regulile i măsurile de prevenire a incendiilor, precum i a comportamentului pe care ace tiaș ș ș
trebuie să-l adopte în caz de incendiu. Acest lucru se realizează, în principal, prin:

- controale periodice anun ate, scopul fiind de sprijinire a factorilor de conducere a institu iilorț ț
publice  i  a  cetă enilor  în  depistarea  neregulilor  i  deficien elor  de  prevenire  a  incendiilor,ș ț ș ț
precum i de organizare  a activită ii  de apărare împotriva  incendiilor  la  locurile  de muncă;ș ț
controalele de prevenire a incendiilor pot fi efectuate i ca urmare a unor sesizări ale cetă enilor.ș ț
activită i de instruire ț periodice.

- informare publică prin afi e, pliante, articole în presa locală, emisiuni radio i tv, etc.ș ș

           Planificarea  activită ilor de instruire periodică i de control se va face de către eful Serviciuluiț ș ș
Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă, conform O.M.A.I nr. 712/2005.ț ț

           2.1. Activită i de prevenire a incendiilor  ț  
           Prin dispozi ia primarului localită ii se vor nominaliza persoane din rândul cetă enilor care, vorț ț ț
efectua pe baza de voluntariat, activită i de prevenire a incendiilor, cum sunt:ț

a. aten ionarea cetă enilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primavară iț ț ș
toamnă,  în  perioadele  caniculare  i  cu  secetă  prelungită,  sau  când  se  înregistrează  vânturiș
puternice;

b. supravegherea  unor  activită i  cu  public  numeros  de  natură  religioasă,  cultural-sportivă  sauț
distractive, sărbători tradi ionale i altele.ț ș

             Activită ile de prevenire desfă urate se finalizează prin întocmirea unor note de control în careț ș
se va men iona:ț

c. locurile în care s-a desfă urat activitatea;ș
d. aspectele constatate;
e. măsuri luate.

          Notele de control se centralizează, se analizează i se păstrează la sediul primăriei, într-un dosarș
special constituit.



          Pentru situa iile  deosebite  constatate,  primarul  va dispune măsurile  care se impun pentruț
înlăturarea acestora.
          Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau a
manifestărilor publice se face de către membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta sau de
alte persoane desemnate de primar i are în vedere următoarele: ș

a. supravegherea respectării interdic iilor privind fumatul i folosirea focului deschis;ț ș
b. asigurarea căilor de acces pentru interven ie i evacuare de persoane;ț ș
c. interzicerea accesului cu materiale i substan e periculoase;ș ț
d. evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone;
e. men inerea integrită ii indicatoarelor de Securitate i de Orientare în caz de incendiu sau de alteț ț ș

dezastre;
f. verificarea asigurării mijloacelor de stingere specifice si a stării de func ionare a celorlalte dotăriț

de prevenire i stingere a incendiilor;ș
g. anun area cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat.ț

         2.2. Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la institu iile de interesț
local
          Se va efectua conform planificării anuale de către membrii componentei preventive din structura
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgen ă, sub îndrumarea efului serviciului. În urma controluluiț ș
se va încheia o notă de constatare, în două exemplare: una va rămâne la constatator, iar cealaltă va fi
data persoanei cu atribu ii de conducere.ț
          La sfâr itul fiecărei luni, se va prezenta primarului, centralizat, o informare privind deficien ele iș ț ș
neregulile privind asigurarea apărării incendiilor la institu iile de interes local.ț

          2.3. Controlul de prevenire a incendiilor la gospodăriile popula ieiț
          Se va efectua conform planificării anuale de către membrii componentei preventive din structura
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgen ă, sub îndrumarea efului serviciului.ț ș
          Pe timpul controalelor, membrii componentei preventive vor avea asupra lor ghidul pentru
desfă urarea controlului privind modul de respectare a normelor de prevenire i stingere a incendiilor laș ș
gospodăriile popula iei i ț ș NOTA DE CONTROL. Nota de control se va completa în două exemplare:
unul va rămâne la constatator, iar celalalt va fi dat cetă eanului.ț

         2.4. Metodologia desfasurarii controlului de prevenire a incendiilor
 studierea legisla iei în vigoare pe linie P.S.I. i a ultimelor documente de control;ț ș
 prezentarea la conducătorul obiectivului i informarea acestuia de obiectivele controlului;ș
 executarea controlului de prevenire;
 acordarea asisten ei tehnice de specialitate factorilor de conducere din obiectivul controlat;ț
 informarea utilizatorului obiectivului controlat privind obliga iile ce le revin pe linie de P.S.I. iț ș

modul practic de ac iune în caz de incendiu;ț
 întocmirea notei de control în 2 (două) exemplare (registru special);
 analiza activită ii de P.S.I. în prezen a consiliului de administra ie, patronului, directorului, etc.;ț ț ț
 informarea  asupra  deficien elor  i  neconformită ilor  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  aț ș ț

consiliului de administra ie, patronului, directorului, primarului i consiliului local, iar când nu se poateț ș
rezolva  nimic  pe  plan  local,  informarea  Inspectoratului  pentru  Situa ii  de  Urgen ă  ``Cri ana``  alț ț ș
jude ului Bihor;ț
 verificarea  periodica  a  stadiului  îndeplinirii  măsurilor  de  P.S.I.  stabilite  în  documentele  de

control încheiate de organele de control abilitate conform legii.



           3. Organizarea activită ii de instruire în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor la nivelulț ș
unită ii administrativ-teritorialeț
             Prin dispozi ia primarului localită ii  se va organiza activitatea de instruire în domeniulț ț
prevenirii i stingerii incendiilor la nivelul unită ii administrativ-teritoriale, astfel:ș ț

a. Organizarea activită ii  de instruire a salaria ilor  din primărie  i a institu iilor  din subordineaț ț ș ț
primăriei, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 712/2005.

b. Stabilirea  unei  tematici  orientative  anuale  pentru  a  aduce  la  cunostin ă  locuitorilor  acteleț
normative, reglementările specifice i regulile de prevenire i stingere a incendiilor.ș ș

            Tematica orientativă anuală va fi structurată pe următoarele probleme:
a. obliga ii,  răspunderi i sarcini care revin cetă enilor din actele normative care reglementeazăț ș ț

activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b. cauzele,  regulile  i  măsurile  de  prevenire  i  stingere  a  incendiilor  specifice  gospodăriilorș ș

popula iei sau ansamblurilor de locuit în comun;ț
c. supravegherea i educarea copiilor pentru a nu fi implica i în producerea de incendii, ca urmareș ț

a jocului acestora cu focul;
d. apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole i fondului forestier;ș
e. analizarea unor incendii înregistrate în alte localită i i cunoscute din materialele publicate deț ș

mass-media.
         Aducerea la cunostin a cetă enilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală seț ț
realizează prin:

a. materiale tipărite i afi ate la sediul primăriei i în alte locuri frecventate de locuitori;ș ș ș
b. interven ii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicarea în presa locală;ț
c. prezentarea lor în cadrul unei adunări locale.

         4. Modul de executare a lucrarilor cu foc deschis
          Prin dispozi ia primarului localită ii, se va reglementa modul de executare a lucrului cu foculț ț
deschis la nivelul unită ii administrativ-teritoriale, activitate care presupune:ț

a. stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc
deschis  (topirea  bitumului,  arderea  reziduurilor  combustibile,  cură ări  prin  ardere  etc.)  i  aț ș
persoanelor care le supraveghează;

b. stabilirea  locurilor  (zonelor)  cu  pericol  de  incendiu  în  care  este  interzisă  utilizarea  focului
deschis;

c. nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu focul;
d. descrierea  procedurii  de emitere,  semnare,  aducere la  cuno tin ă  i  păstrare a permisului  deș ț ș

lucru cu foc;
e. întocmirea unei instruc iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, care săț

fie inută de executant asupra sa i prelucrată cu acesta înainte de  începerea lucrării.ț ș

        5. Reglementarea fumatului
          Prin dispozi ia primarului localită ii, se va reglementa fumatul la nivelul unită ii administrativ-ț ț ț
teritoriale. În dispozi ie se vor men iona:ț ț

a. locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau, după
caz, accesul cu igări, chibrituri sau brichete;ț

b. locurile amenajate pentru fumat;
c. persoanele  desemnate  să  răspundă  de  supravegherea  respectării  reglementării  pe  locuri  iș

sectoare de activitate;
d. alte date i informa ii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.ș ț

            6. Cai de acces, de evacuare si de interventie



           Căile de acces, de evacuare i de interven ie trebuie să fie men inute în permanen ă, în oriceș ț ț ț
anotimp,  practicabile  i  curate.  Această  obliga ie  revine  persoanelor  juridice  sau  fizice  careș ț
administrează construc iile, instala iile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.ț ț
            Administratorii în cauza vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare,
prezen a unor asemenea mijloace i vor aten iona asupra regulilor care trebuie respectate.ț ș ț
           Blocarea căilor de acces, de evacuare i de interven ie cu materiale care reduc lă imea sauș ț ț
înăl imea liberă de circula ie stabilită, ori care prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum iț ț ș
efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăută e te situa ia ini ială, sunt interzise.ț ș ț ț
          Peste an urile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare i de interven ie se vorș ț ș ț
amenaja treceri (pode e) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare semnalizate corespunzător.ț
          Căile de acces, de evacuare i de interven ie se vor marca cu indicatoare de securitate, conformș ț
reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu u urin ă, atâtș ț
ziua, cât i noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.   ș

             7. Organizarea activită ilor în perioadele caniculare i/sau secetoaseț ș
             În perioadele caniculare sau secetoase, primarul va elabora un program de măsuri special care
să  contracareze  efectele  negative  ale  acestora  în  sfera  prevenirii  i  stingerii  incendiilor.  Măsurileș
speciale trebuie să cuprindă:

a. identificarea  i  nominalizarea  sectoarelor  de  activitate  ăn  care  cre te  riscul  de  incendiu  înș ș
condi iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate i lipsei de precipita ii;ț ș ț

b. interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c. restric ionarea efectuării, în anumite interval din timpul zilei, a unor lucrări care creează condi iiț ț

favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substan e volatile sau supraîncalziriț
excesive;

d. asigurarea protejării fa ă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor i altorț ș
tipuri de ambalaje care con in vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune prin depozitareț
la umbră (copertine, oproane deschise etc.) sau, după caz, prin racire cu perdele de apă rece;ș

e. îndepărtarea din locurile unde se afla a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă) care pot
ac iona în anumite condi ii drept contractori ai razelor solare;ț ț

f. intensificarea patrularilor în zonele cu culturi agricole i în cele frecventate pentru agrement înș
locuri cu vegeta ie forestieră;ț

g. asigurarea cu rezerve de apă pentru incendiu i verificarea zilnică a situa iei existente;ș ț
h. mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular i secetos prin detaliereaș

cauzelor i a împrejurărilor favorizante.ș

            8. Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncăț
            Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă are ca obiectivț
principal  asigurarea  pentru  colectivul  de  salariai  a  condi iilor  care  să  permită  acestora  ca  pe  bazaț
cunostin elor de care dispun i cu mijloacele tehnice pe care le au la dizpozi ie să ac ioneze pentruț ș ț ț
prevenirea i stingerea incendiilor, evacuarea i salvarea utilizatorilor construc iei, evacuarea bunurilorș ș ț
material, precum i pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii, avariiș
sau accidente tehnice.
           Organizarea  apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă constă în:

a. prevenirea incendiilor, prin eviden ierea materialelor i dotărilor tehnice care prezintă pericol deț ș
incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot apărea i a mijloacelor care le pot genera, precumș
i a măsurilor generale i specifice de prevenire a incendiilor;ș ș

b. salvarea utilizatorilor i evacuarea bunurilor, prin întocmirea i afi area planurilor specifice iș ș ș ș
men inerea condi iilor de evacuare pe traseele stabilite;ț ț

c. instruirea  salaria ilor  prin elaborarea  documentelor  specifice  instructajului  P.S.I.  pe locul  deț
muncă;  desfă urarea propriu-zisă a  instructajului  i  asigurarea certificării  efectuării  acestuia,ș ș



precum  i  afi area  schemelor  de  interven ie  sau  a  instruc iunilor  de  apărare  împotrivaș ș ț ț
incendiilor;

d. marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate i de orientare sau aș
altor inscrip ii ori mijloace de aten ionare;ț ț

e. organizarea stingerii incendiilor.

            8.1. Organizarea stingerii incendiilor pe locul de muncă cuprinde măsuri i informa iiș ț
privind:

a. precizarea corectă a mijloacelor tehnice de alarmare i de alertare a personalului de la locul deș
muncă, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militar, în tiin area conducătorului loculuiș ț
de muncă, patronului, anumitor categorii de speciali ti i a altor for e stabilite să participle laș ș ț
stingerea incendiilor;

b. prezentarea sistemelor, instala iilor i a dispozitivelor de limitare a propagării i de stingere aț ș ș
incendiilor, stingătoarelor i a altor aparate de stins incendii, mijloacelor de salvare i protec ie aș ș ț
personalului, precizându-se cantită ile care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;ț

c. stabilirea componentei echipelor care trebuie să asigure salvarea i evacuarea persoanelor i aș ș
bunurilor, pe schimburi de lucru i în afara programului;ș

d. organizarea efectivă a interven iei prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să punăț
în func iune mijloacele tehnice din dotare, de stingere i de limitare a propagării arderii, ori săț ș
efectueze  manevre  sau alte  opera iuni  la  instala iile  utilitare  i  după caz,  la  echipamente  iț ț ș ș
utilaje tehnologice.

            Datele privind organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă seț
înscriu într-un formular  tipărit  pe un material  rezistent,  de regulă carton,  i se afi ează într-um locș ș
vizibil i mai pu in afectat în caz de incendiu.ș ț
            Datele se completează de conducătorul locului de muncă i se aprobă de cadrul tehnic sau deș
persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de prevenire i stingere a incendiilor.ț ș

            La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a. prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
b. gestionarea materialelor i a de eurilor combustibile, susceptibile a se aprinde;ș ș
c. dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor;ș
d. verificarea spa iilor la sfâr itul programului; ț ș
e. parametrii care se au în vedere pe timpul exploatării diferitelor instala ii, echipamente i utilajeț ș

tehnologice.

           8.2. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate înț
func ie de tipul i destina ia construc iei i de numărul  persoanelor care se pot află simultan în aceastaț ș ț ț ș
i se întocmesc astfel:ș

a. pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 50 de persoane;
b. pe încăperi, dacă se află cel pu in 50 de persoane;ț
c. pentru încăperile de cazare i dormitoarele comune, indiferent de numărul de locuri.ș

           Planurile de evacuare se afi ează pe fiecare nivel, pe căile de acces i în locurile vizibile, astfelș ș
încat să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a u ilor. Planulș
de evacuare se întocme te pe baza schi ei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoareș ț
ro ie  traseele  de  evacuare  prin  u i,  coridoare  i  case  de scări  sau  scările  exterioare,  după caz.  Peș ș ș
planurile  de  evacuare  se  indică  locul  mijloacelor  tehnice  de  prevenire  i  stingere  a  incendiilor,ș
(stingătoare, hidran i interior, butoni i alte sisteme de anun are a incendiilor) i posibilită ile de refugiuț ș ț ș ț
(încăperi special, terase etc.), precum i interdic ia de folosire a lifturilor în asemenea situa ii.ș ț ț



            8.3. Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiindș
periculoase  se  întocmesc  pentru  fiecare  încăpere  unde  se  află  astfel  de  materiale.  La  amplasarea
materialelor periculoase în spa iile de depozitare trebuie să se ină seama de comportarea lor specificăț ț
în caz de incendiu, atât ca posibilită i de reactive reciproce, cât i de compatibilitatea fa ă de agen ii deț ș ț ț
stingere.  Planurile  de  depozitare  i  de  evacuare  a  materialelor  periculoase  se  întocmesc  pe  bazaș
schi elor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase i se men ioneazăț ș ț
clasele acestora conform legii, cantită ile i codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuareț ș
a materialelor i ordinea priorită ilor se marchează cu culoare ro ie. Planuri de depozitare se întocmescș ț ș
i pentru materialele i bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.ș ș

           Planurile de depozitare i de evacuare se amplasează în locuri care pot fi cel mai pu in afectateș ț
de incendiu i în apropierea locurilor  de acces  în încăperi,  astfel  încât să poată fi  utile  for elor deș ț
interven ie.ț

             8.4.  Documentele  specifice  instructajului  P.S.I.  pe locul  de muncă  se întocmesc  în
conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 i trebuie să se refere la:ș

a. listele cuprinzand procedurile stabilite pentru instructajul specific locului de muncă i pentruș
instructajul periodic;

b. procedurile de instruire întocmite în detaliu;
c. documentele care să ateste efectuarea instructajelor specifice locului de muncă;
d. testele sau chestionarele privind verificarea cunostin elor însu ite pe perioada instruirilor;ț ș
e. rezultatele ob inute din verificarea cuno tin elor din ultimul an de activitate la locul de muncă;ț ș ț
f. concluziile  rezultate  din activitatea  de instruire,  întocmite  la  sfâr itul  fiecarui  an,  în care seș

men ionează numărul total de salaria i i al celor nou – veni i, rezultatele ob inute i măsurileț ț ș ț ț ș
luate, precum i procedurile reactualizate.ș

            Documentele de instruire de pe locul de muncă se păstrează în locuri cât mai sigure, ferite de
efectele unor factori care le pot afecta calitatea i integritatea, astfel încât ele să poată fi analizate înș
orice situa ie.ț

             8.5. Indicatoarele de securitate  (de interzicere, avertizare i informare) i cele auxiliare seș ș
execută, se iluminează, se amplasează i se montează conform standardelor în vigoare. Obliga ia de aș ț
amplasa, de a monta i de a păstra integritatea revine conducatorului locului de muncă.ș

            8.6. Organizarea interven iei pe locul de munca ț presupune:
a. alarmarea  imediată  a  personalului  de  la  locul  de  muncă  sau  a  utilizatorilor  prin  mijloace

specifice, anun area incendiului la for ele de interven ie, anun area altor persoane care trebuie săț ț ț ț
desfă oare activită ile prevăzute la lit.  c),  precum i a dispeceratului,  acolo unde acesta esteș ț ș
constituit;

b. asigurarea  i  urmărirea  realizării  salvării  rapide  i  în  siguran ă  a  personalului,  conformș ș ț
concep iei stabilite;ț

c. întreruperea  alimentării  cu energie  electrică,  gaze i  fluide combustibile  a consumatorilor  iș ș
efectuarea altor interven ii specifice la instala ii i utilaje;ț ț ș

d. ac ionarea  asupra  focarelor  cu  mijloacele  tehnice  P.S.I.  din  dotare  i  verificarea  intrării  înț ș
func iune a instala iilor i sistemelor automate i, după caz, ac ionarea lor manuală;ț ț ș ș ț

e. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate înș
timpul interven iei;ț

f. protec ia personalului de interven ie împotriva efectelor negative ale incendiului (temperaturi,ț ț
fum, gaze toxice etc.);

g. verificarea amănun ită a locurilor în care se poate propaga incendiul i unde pot apărea focare,ț ș
ac ionându-se pentru stingerea acestora.ț



            9. Documente specifice activită ii de apărare împotriva incendiilorț
            Documente specifice activită ii de apărare împotriva incendiilor se vor întocmi, păstra iț ș
reactualiza  prin  grija  efului  Serviciului  Voluntar  pentru  Situa ii  de  Urgen ă  i  cuprind  informa iiș ț ț ș ț
referitoare la:
- datele de identificare ale personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă,ț ț
inclusiv privind pregătirea, calificarea i atestarea;ș
- agen ii  economici  cu  care  primăria  a  încheiat  contracte  de  închiriere,  loca ie  i  altele,  cuț ț ș
specificarea obiectului de activitate;
- alimentarea  unită ii  administrativ-teritoriale  cu  apă  pentru  stingerea  incendiului  (rezervoare,ț
pompe, re ele de hidran i de incendiu, rampe de alimentare cu apă amenajate la râuri i lacuri);ț ț ș
- sistemul de anun are i alarmare în caz de incendiu;ț ș
- zilele în care se organizează activită i tradi ionale, cu participarea unui număr mare de persoaneț ț
pe teritoriul unită ii administrativ-teritoriale;ț
- zonele  din  unitatea  administrativ-teritorială  în  care  interven ia  se  poate  realiza  numai  cuț
dispzitive de la distan ă din cauza străzilor înguste, drumurilor în pantă, caselor izolate, podurilor subț
capacitate i altor asemenea situa ii;ș ț
- fi ele  de  incendiu  completate  pentru  evenimentele  la  care  nu  au  participat  pentru  stingereș
pompierii militari;
- aplica iile  i  exerci iile  de  interven ie  desfă urate  cu  Serviciul  Voluntar  pentru  Situatii  deț ș ț ț ș
Urgen ă;ț
- utilajele i autospecialele din dotare i stocurile de agen i de stingere;ș ș ț
- notele de activită i preventive organizate i desfă urate în cadrul unită ii administrativ-teritoriale;ț ș ș ț
- regulamentul de organizare i func ionare a Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă;ș ț ț ț
- alte documente care se apreciază ca oportune. 
                  
          10. Analiza activită ii de apărare împotriva incendiilorț
           Activitatea de apărare împotriva incendiilor se analizează, de regula, anual, cu prilejul finalizării
controalelor i după producerea unor incendii. Analiza se desfă oară pe bază de raport sau informareș ș
întocmită de eful Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă.ș ț ț
           Raportul de analiză va con ine, în principiu, următoarele probleme:ț

a. implementarea noilor prevederi legale;
b. stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
c. deficien ele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;ț
d. concluzii  din  activitatea  de  instruire  i  pregatire  a  personalului  prin  aplica ii  i  exerci ii  deș ț ș ț

interven ie;ț
e. rela iile cu ter ii privind apărarea împotriva incendiilor;ț ț
f. asigurarea  dotării,  calitatea  i  func ionarea  mijloacelor  tehnice  de  prevenire  i  stingere  aș ț ș

incendiilor;
g. eficien a  activită ilor  desfă urate  de  structurile  cu  atribu ii  în  domeniul  apărării  împotrivaț ț ș ț

incendiilor;
h. propuneri de măsuri pentru îmbunătă irea activită ii.ț ț

            Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care
se iau, se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor interesate. 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ           
      CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
              Solyom Iudit                                               Silaghi Adela Maria
 



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 25
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Analizând Expunerea de motive nr. 401/05.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru  adoptarea  acestei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  402/05.02.2019  al  inspectorului
protective civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:



           -  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată i completată prin O.U.G.ș
nr. 52/2015,
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
          În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1  Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ulț
Bihor, pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 
- Dosar special 

           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ       
                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

             Solyom Iudit                                                           Silaghi Adela Maria
 

    

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 401 din 05.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public

şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Analizând Expunerea de motive nr. 401/05.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 402/05.02.2019 al inspectorului protec ieț
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
            - Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată i completată prin O.U.G.ș
nr. 52/2015,

http://www.comunatauteu.ro/


           - Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1  Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ulț
Bihor, pe anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

Dosar special 

            Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
    

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 401 din 05.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulilor şi măsurilor de
 apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu,

 jude ul Bihor, pe anul 2019ț

             Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea
acţiunilor  specifice  planificate  şi  realizate,  potrivit  legii,  în  vederea  preîntâmpinării,  reducerii  sau
eliminării  riscurilor  de  producere  a  situaţiilor  de  urgenţă  şi  a  consecinţelor  acestora,  a  protecţiei
populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

http://www.comunatauteu.ro/


             Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de
apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la
nivelul localităţii şi judeţului. Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
             În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, modificată i completată prin O.U.G. nr. 52/2015, ș Consiliul local are următoarele obligaţii
principale:
1. aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza
căruia funcţionează;
2.  emite  hotărâri,  în  condiţiile  legii,  cu  privire  la  organizarea  activităţii  de  apărare  împotriva
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
3. instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
             De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
              Ţinând cont de prevederile:
           -  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
           În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, şi în contextul celor mai sus menţionate: 
            
            Propun aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

           Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
28 februarie 2019.

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 402 din 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind la proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulilor şi măsurilor

de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, 
jude ul Bihor, pe anul 2019ț



             Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de
apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la
nivelul localităţii şi judeţului. Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
             Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
modificată i completată prin O.U.G. nr. 52/2015, ș Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
a. aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza
căruia funcţionează;
b. emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c. instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
             De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
              Ţinând cont de prevederile:
           -  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare 
şi private pentru situaţii de urgenţă;
           - Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor.

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț  conform anexei, care face parte integrantă
din prezentul raport de specialitate.

Inspector protective civilă
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 654 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț



13. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

14. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
15. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
                 Văzând Expunerea de motive nr. 401/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  402/05.02.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,
cuprinzând propunerea privind     aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru
domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019 ț şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

                

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 654/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019



             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva
incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

ANEXA la 
H.C.L. nr. 25 din 28 februarie 2019

Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din
comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1 Normele locale de apărare împotriva incendiilor, stabilesc principiile, criteriile de performanţă
şi condiţiile tehnice generale privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii,
instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor pe raza
administrativ –teritorială a comunei Tăuteu.



Art.  2 Scopul  prezentelor  norme  locale  este  prevenirea  şi  reducerea  riscurilor  de  incendii  şi
asigurarea  condiţiilor  pentru  limitarea  propagării  şi  dezvoltării  incendiilor,  prin  măsuri  tehnice  şi
organizatorice,  pentru  protecţia  utilizatorilor,  a  forţelor  care  acţionează  la  intervenţie,  a  bunurilor  şi
mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Art.  3 Prezentele  norme  locale  se  aplică  la  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea  construcţiilor,
instalaţiilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinaţiei celor existente,
precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4 Prezentele norme sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice, precum şi pentru persoanele
fizice aflate pe teritoriul comunei Tăuteu.

CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1 - Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 5 Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b)  elaborarea,  aprobarea  şi  difuzarea  actelor  de  autoritate:  decizii,  dispoziţii,  hotărâri  şi  altele

asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva

incendiilor;
d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
e)  planificarea  şi  executarea  de  controale  proprii  periodice,  în  scopul  depistării,  cunoaşterii  şi

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
h)  îndeplinirea  criteriilor  şi  a  cerinţelor  de  instruire,  avizare,  autorizare,  atestare,  certificare,

agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului,  precum şi de alertare în

cazul producerii unui astfel de eveniment;
j)  asigurarea  funcţionării  la  parametrii  proiectaţi  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva

incendiilor;
k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor

determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
m)  reglementarea  raporturilor  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  în  relaţiile  generate  de

contracte/convenţii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

SECŢIUNEA a 2-a - Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor

Art.  6 (1)  În cadrul  Primăriei  comunei  Tăuteu se constituie următoarele structuri  cu atribuţii  de
apărare împotriva incendiilor:

- cadrul tehnic de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv
pentru această activitate, conform legii.

 (2) Operatorii economici constituie următoarele structuri în domeniul apărării împotriva incendiilor:
a) cadru tehnic de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv

pentru această activitate, conform legii;
b) serviciul privat pentru situaţii de urgenţă.
(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor,  operatorii economici

care nu au obligaţia,  prin lege,  să angajeze cel  puţin un cadru tehnic cu atribuţii  în domeniul  apărării
împotriva  incendiilor  sau personal  de specialitate,  prevăzut  la  alin.  (2)  lit.  a),  pot  desemna  din rândul
personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva
incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.

Art. 7 Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de
prevenire din cadrul serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă.



Art.  8 Atribuţiile  pentru structurile  prevăzute  la  art.  6 se  stabilesc  şi  se detaliază astfel  încât  să
permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului
instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei publice.

Art. 9 Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se
stabilesc în fişele posturilor.

SECŢIUNEA a 3-a  - Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind
 apărarea împotriva incendiilor

Art. 10 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:
a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-

teritoriale pe care o reprezintă;
b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Tăuteu;
c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor

locale;
d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
e) raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
g) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul

apărării împotriva incendiilor, conform legii.
Art. 11 Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
b)  fişa  localităţii,  la  solicitarea  Inspectoratului  ”Cri ana”  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,  conformș

modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 1.474/2006; un exemplar din fişa localităţii se trimite la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Art.  12 Documentele  şi  evidenţele  specifice  apărării  împotriva  incendiilor  la  nivelul  localităţii
trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
b) fişa localităţii, la solicitarea inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
c)  avizele  şi  autorizaţiile  de  securitate  la  incendiu,  obţinute  pentru  construcţiile,  instalaţiile

tehnologice  şi  pentru  alte  amenajări  din  patrimoniul  propriu,  însoţite  de  documentele  vizate  spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor
de performanţă;

e) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu
specificarea  obiectului  de  activitate  al  acestora  şi  a  numărului  şi  termenului  de  valabilitate  ale
contractului/convenţiei;  registrele  pentru evidenţa permiselor  de lucru cu focul,  inclusiv pentru arderea
miriştilor;

f) rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă;
g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
h) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă,

având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
j)  programe  /planuri  cuprinzând  măsuri  şi  acţiuni  proprii  sau  rezultate  în  urma  constatărilor

autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
Art.  13 Actele  de  autoritate  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  emise  de  administratorul

operatorului economic /conducătorul instituţiei sunt:
a)  dispoziţie  privind  stabilirea  modului  de  organizare  şi  a  responsabilităţilor  privind  apărarea

împotriva incendiilor;
b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract /convenţie cu un

alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
f)  dispoziţie de sistare a lucrărilor  de construcţii  /oprire a funcţionării  ori  utilizării  construcţiilor

/amenajărilor, în cazul anulării avizului /autorizaţiei de securitate la incendiu;
g)  reguli  şi  măsuri  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,  transportul  şi

depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;



h)  convenţii  /contracte  cuprinzând  răspunderile  ce  revin  părţilor  pe  linia  apărării  împotriva
incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile /antrepriză;

i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor, conform legii;

j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
Art. 14 Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici

/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă cel puţin:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine

operatorului economic /instituţiei;
b)  fişa  obiectivului,  conform modelului  prezentat  în  anexa nr. 5  la  Regulamentul  de  planificare,

organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 885 din 31 octombrie 2006; câte un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean
pentru situaţii de urgenţă  ;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi

analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care

au stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare

împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor

care  au  efectuat/efectuează  proiectarea,  montarea,  verificarea,  întreţinerea,  repararea  acestora  sau  care
efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de

performanţă;
j)  lista  operatorilor  economici/instituţiilor  cu care  a  încheiat  contracte  de închiriere/convenţii,  cu

specificarea  domeniului  de  activitate  al  acestora  şi  a  numărului  şi  termenului  de  valabilitate  ale
contractului;

k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;
l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea

acestora;
n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
q)  grafice  de întreţinere  şi  verificare,  conform instrucţiunilor  producătorului/  furnizorului,  pentru

diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de
incendiu;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
s)  programe/planuri  cuprinzând  măsuri  şi  acţiuni  proprii  sau  rezultate  în  urma  constatărilor

autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
Art. 15 Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de

către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza

emiterii acestora;
b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.
Art. 16 (1) Prevederile art. 13 şi 14 se aplică la operatorii economici şi la instituţiile care au un

număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.
(2)  Pentru  operatorii  economici,  instituţiile  şi  alte  persoane  juridice  ce  desfăşoară  activităţi  în

domeniu  reglementat  de  o  autoritate,  care  nu  se  încadrează  în  prevederile  alin.  (1),  administratorul,
conducătorul  sau persoana cu funcţii  de conducere,  după caz,  asigură organizarea activităţii  de apărare
împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:

a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;



d)  dispoziţie  de  sistare  a  lucrărilor  de  construcţii/oprire  a  funcţionării  ori  utilizării
construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

e)  reguli  şi  măsuri  de  apărare  împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,  transportul  şi
depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.

(3)  Operatorii  economici,  instituţiile  şi  celelalte  persoane  juridice  prevăzute  la  alin.  (2)  asigură
următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor:

a) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi
analiza riscurilor de incendiu etc.;

b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii lor;

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare
împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

d) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;
f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
g) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele întocmite  în urma controalelor autorităţii  de stat şi  măsurile şi  acţiunile proprii  sau

rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

SECŢIUNEA a 4-a  - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
la locul de muncă

Art. 17 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 5
lit. d) din prezenta hotărâre, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor /persoanelor fizice
ca,  pe  baza  instruirii  şi  cu mijloacele  tehnice pe  care  le  au la  dispoziţie,  să  acţioneze eficient  pentru
prevenirea  şi  stingerea incendiilor,  evacuarea şi  salvarea utilizatorilor  construcţiei,  evacuarea  bunurilor
materiale,  precum şi  pentru înlăturarea  efectelor  distructive provocate  în  caz de  incendii,  explozii  sau
accidente tehnice.

Art. 18 (1) Prin loc de muncă, în înţelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înţelege:
a) secţie, sector, hală /atelier de producţie, filială, punct de lucru şi altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de întreţinere, reparaţii, confecţionare, prestări de servicii, proiectare şi altele asemenea;
d) utilaj,  echipament, instalaţie tehnologică, sistem, staţie, depozit de distribuţie carburanţi pentru

autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vânzare;
g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferinţe, de sport, centru şi complex cultural,

studio de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea;
h) unitate de alimentaţie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice şi altele asemenea;
i) clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii: spital, policlinică,

cabinet medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea;
j) construcţie pentru cazare;
k)  compartiment,  sector,  departament  administrativ  funcţional,  construcţie  pentru  birouri,  cu

destinaţie financiar-bancară;
l) bibliotecă, arhivă;
m) clădire sau spaţii amenajate în clădiri, având ca destinaţie învăţământul, supravegherea, îngrijirea

sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi
sau lipsite de adăpost;

n) lăcaş de cult, spaţiu destinat vieţii monahale;
o) clădire şi /sau spaţiu având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou;
p) fermă zootehnică sau agricolă;
q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;
r) amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber.
(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi

operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează
la limita spaţiilor utilizate de aceştia, iar utilităţile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii
ori, prin înţelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

Art. 19 Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:



a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă
pericol  de incendiu,  a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi  a mijloacelor care le pot  genera,
precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de

protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e)  elaborarea documentelor specifice de instruire  la locul  de muncă,  desfăşurarea propriu-zisă şi

verificarea efectuării acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori

mijloace de atenţionare.
Art. 20 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
b)  gestionarea  materialelor  şi  a  deşeurilor  combustibile  susceptibile  a  se  aprinde,  cu respectarea

normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică

de proiectare;
d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;
e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii,

echipamente şi utilaje tehnologice.
Art. 21 (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la

locul de muncă,  a serviciilor  profesioniste/voluntare/private pentru situaţii  de urgenţă, a conducătorului
locului  de muncă,  proprietarului/patronului/  administratorului,  precum şi  a specialiştilor  şi  a  altor  forţe
stabilite să participe la stingerea incendiilor;

b)  stabilirea  sistemelor,  instalaţiilor  şi  a  dispozitivelor  de  limitare  a  propagării  şi  de  stingere  a
incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a
personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

c)  stabilirea  componenţei  echipelor  care  trebuie  să  asigure  salvarea  şi  evacuarea
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;

d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în
funcţiune  mijloacele  tehnice  din  dotare  de  stingere  şi  de  limitare  a  propagării  arderii  ori  să  efectueze
manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

(2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin.
(1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc
vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.

(3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de
persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 22 (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:
a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice,

anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
c)  întreruperea  alimentării  cu  energie  electrică,  gaze  şi  fluide  combustibile  a  consumatorilor  şi

efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;
d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din

dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor
manuală;

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în
timpul intervenţiei;

f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum,
gaze toxice;

g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi,
acţionându-se pentru stingerea acestora.

(2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb
de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

Art. 23 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele
nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare
de apărare împotriva incendiilor.

Art. 24 Planurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt:



a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planul de intervenţie.
Art. 25 (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în

funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se
întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel

încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.
(3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează

cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor:

stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de
refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

Art. 26 (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind
periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.

(2)  La  amplasarea  materialelor  periculoase în  spaţiile  de depozitare  trebuie  să  se  ţină  seama  de
comportarea  lor  specifică  în  caz  de  incendiu,  atât  ca  posibilităţi  de  reacţie  reciprocă,  cât  şi  de
compatibilitatea faţă de produsele de stingere.

(3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor
încăperilor  respective,  pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi  se menţionează clasele
acestora  conform  legii,  cantităţile  şi  codurile  de  identificare  ori  de  pericol,  produsele  de  stingere
recomandate. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

(4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile
care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

(5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de
incendiu şi  în apropierea locurilor de acces în încăperi,  precum şi la dispecerat,  acolo unde acesta este
constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie.

Art.  27 (1)  Planurile  de  intervenţie  se  întocmesc  pentru  asigurarea  desfăşurării  în  condiţii  de
operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii.

(2) Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean .
Art.  28 Planurile de protecţie împotriva incendiilor  se actualizează ori  de câte ori  este cazul,  în

funcţie de condiţiile reale.
Art. 29 (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează

pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de
incendiu.

(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c)  regulile  şi  măsurile  specifice  de  apărare  împotriva  incendiilor  pentru  exploatarea  instalaţiilor

potrivit  condiţiilor  tehnice,  tehnologice  şi  organizatorice  locale,  precum  şi  pentru  reparaţii,  revizii,
întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
e)  prezentarea  pericolelor  care  pot  apărea  în  caz  de  incendiu,  cum  sunt  intoxicările,  arsurile,

traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.
(3) Instrucţiunile de apărare  împotriva incendiilor  se elaborează de şeful  sectorului  de  activitate,

instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de
apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător.

(4) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie
de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

(5) Un exemplar al  tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor  se păstrează la cadrul
tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 30 Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute la art. 29
au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

Art.  31 (1)  Instrucţiunile  de  apărare  împotriva  incendiilor  se  completează  în  toate  cazurile  cu
informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.



(2)  Instrucţiunile  de  apărare  împotriva  incendiilor  se  actualizează  la  modificări,  modernizări,
dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

(3)  Fiecare  instrucţiune  de  apărare  împotriva  incendiilor  trebuie  să  aibă  înscrisă  data
întocmirii/reviziei şi data aprobării.

Art. 32 (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare,
prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor
de referinţă.

(2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în limbi de circulaţie
internaţională.

(3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului
locului de muncă.

CAPITOLUL III
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor,

instalaţiilor şi amenajărilor

SECŢIUNEA 1  -  Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"

Art. 33 Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, pe
toată durata de viaţă a acestora, în cazul iniţierii unui incendiu, să se asigure:

a) estimarea stabilităţii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp;
b) limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei;
c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi;
d)  posibilitatea  utilizatorilor  de a se evacua în condiţii  de siguranţă  sau de a  fi  salvaţi  prin alte

mijloace;
e) securitatea forţelor de intervenţie.
Art. 34 Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri  şi  reguli specifice

privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum
şi privind performanţele şi nivelurile de performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii,
produselor pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu.

Art. 35 "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:
a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor,

instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate
cu prevederile reglementărilor specifice;

b)  echiparea şi  dotarea construcţiilor, instalaţiilor  şi  amenajărilor  cu mijloace  tehnice de apărare
împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;

c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
d) asigurarea intervenţiei  pompierilor în cazul  producerii  unor incendii  la construcţii,  instalaţii  şi

amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.
Art. 36 (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea iniţierii unui incendiu

într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor produse de incendiu.
(2)  Identificarea,  evaluarea  şi  controlul  riscurilor  de  incendiu  se  fac  prin  metode  şi  proceduri

specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
(3)  Riscul  de  incendiu  se  stabileşte  şi  se  precizează  prin  niveluri  de  risc,  pe  zone,  încăperi,

compartimente, clădiri şi instalaţii.
(4)  Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcţie de riscul  de incendiu existent,  de

destinaţia, de alcătuirea şi de rezistenţa la foc a elementelor de construcţii.
(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.
(6)  Depăşirea  nivelului  riscului  de  incendiu,  stabilit  prin  reglementările  tehnice  specifice,  este

interzisă.
Art.  37 Satisfacerea  cerinţei  esenţiale  "securitate  la  incendiu"  pe  întreaga  durată  de  viaţă  a

construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice,
prin măsuri interdependente, privind:

a) conformarea la foc a construcţiilor;
b)  asigurarea  unor  compartimente  de  incendiu,  în  cadrul  construcţiilor,  în  limite  normate,  şi  a

măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construcţiilor/ compartimentelor de incendiu;
c)  asigurarea  stabilităţii  construcţiilor/compartimentelor  de  incendiu  pentru  o  perioadă  de  timp

normată;



d) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor pentru construcţii
pe timpul utilizării acestora;

e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi
alarmare;

f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.
Art. 38 Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performanţă la foc exterior, pe

baza  metodelor  de  încercare  specifice  din  reglementările  tehnice,  potrivit  prevederilor  Regulamentului
privind clasificarea şi  încadrarea  produselor  pentru construcţii  pe  baza comportării  la  foc,  elaborat  de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului internelor şi reformei
administrative.

Art. 39 (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experţi
tehnici atestaţi în condiţiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuţii de control al
statului prevede acest lucru ori când se referă la situaţiile prevăzute mai jos:

a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de
construcţii;

b) la construcţiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale,
acţiunilor umane, activităţilor tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a
construcţiei pentru evaluarea capacităţii acesteia de satisfacere a cerinţei "securitate la incendiu".

(2) Pentru proiecte şi construcţii în curs de execuţie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu
se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în
vigoare.

(3) Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situaţiile
în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de
riscurile  de  incendiu  actualizate,  măsuri  alternative  care  să  asigure  nivelurile  de  performanţă  pentru
securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 2-a  -  Stabilitatea la foc a construcţiei

Art. 40 (1) În cazul producerii unui incendiu, structura portantă principală a unei construcţii trebuie
să-şi menţină stabilitatea la foc, pentru a asigura:

a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp, cât se presupune că aceştia rămân în
clădire, precum şi securitatea forţelor de intervenţie;

b) evitarea prăbuşirii clădirii;
c) îndeplinirea funcţiilor specifice ale produselor pentru construcţii  cu rol  în satisfacerea cerinţei

esenţiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normată.
(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construcţii care intră în alcătuirea structurii portante

principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice.
Art. 41 (1) Elementele de construcţii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare

la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistenţei la foc a construcţiei.
(2) Elementele de construcţii prevăzute la alin. (1) şi standardele de referinţă aferente sunt precizate

în regulamentul menţionat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.

SECŢIUNEA a 3-a  -  Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor
incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu

Art.  42 Limitarea  izbucnirii,  propagării  şi  dezvoltării  incendiului  şi  a  efluenţilor  incendiului  în
interiorul şi în afara incintei focarului poate fi obţinută, în principal, prin una din următoarele măsuri:

a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc
prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construcţii;

b)  prevederea  elementelor  de  separare  a  incendiului  (pereţi,  planşee  etc.),  adaptate  la  utilizarea
construcţiei, adică la acţiunea termică estimată în construcţie;

c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;
d)  proiectarea  corespunzătoare  a  faţadelor  pentru  împiedicarea  propagării  focului  către  părţile

adiacente ale aceleiaşi clădiri;
e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt uşile etanşe la fum.
f) prevederea sistemelor şi a instalaţiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;
g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi prin sisteme adecvate;



h) crearea de diferenţe de presiune între zonele de construcţie;
i)  prevederea  măsurilor  de  protecţie  la  foc  pentru  instalaţiile  de  ventilare-climatizare,  cum sunt

canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc şi altele asemenea;
j)  prevederea  măsurilor  de  protecţie  la  foc  pentru  canalele  şi  ghenele  instalaţiilor  aferente

construcţiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice şi altele asemenea.
Art. 43 (1) Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare şi altele asemenea,

aferente construcţiilor şi amenajărilor, precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel
încât:

a) să nu iniţieze incendiu;
b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;
c) să asigure limitarea propagării incendiului;
d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau pentru obiectele din încăperi

ori adiacente acestora;
e) suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-

o măsură inacceptabilă;
f) în cazul unui incendiu, să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi să fie posibilă

salvarea persoanelor.
(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instalaţii de la un

compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protecţie conform reglementărilor tehnice specifice.
(3)  Instalaţiile  de  gaze  naturale/gaze  petroliere  lichefiate  (GPL),  precum şi  subansamblurile  lor

trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice.
Art. 44 (1) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecţie activă la

foc cu rol important în asigurarea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor
tehnologice şi a amenajărilor, precum şi pentru securitatea utilizatorilor.

(2) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor pot fi:
a) instalaţii de detectare a gazelor inflamabile;
b) instalaţii de inhibare a exploziei;
c) instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;
d) instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi;
e) instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori;
f) instalaţii speciale de stingere cu apă;
g) instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze;
h) instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă;
i) instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi;
j) instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli.
Art. 45 Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor

criterii:
a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezenţa gazului

inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;
b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de colectare a

informaţiilor/echipament de control şi semnalizare;
c) să fie capabile să reziste condiţiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât să-şi poată îndeplini

funcţiile pe parcursul duratei de viaţă normate.
Art. 46 (1) Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul

la momentul iniţierii, prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asociaţi incendiului - fum, flăcări
şi/sau  căldură  -,  şi  să  transfere  un  semnal  sonor  şi/sau  vizual  la  un/o  echipament  de  control  şi
semnalizare/centrală de detectare-semnalizare,  astfel încât  să dea un semnal  de alarmă şi,  după caz,  să
acţioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forţelor de intervenţie, deversarea automată
a substanţei de stingere etc.

(2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la
detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi
pentru iniţierea acţiunilor necesare;

(3)  Instalaţiile  cu  acţionare  manuală  de  alarmare  la  incendiu  trebuie  să  dea  posibilitatea  ca  un
utilizator  să  iniţieze  şi  să  transfere  un  semnal  de  alarmă  la  incendiu  la  un  echipament  de  control  şi
semnalizare, astfel încât să fie posibilă iniţierea diferitelor acţiuni planificate.

Art. 47 (1) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi instalaţiile de presurizare pentru
controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu:

a) menţinerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înălţimea de circulaţie;
b) facilitarea operaţiilor forţelor de intervenţie, prin crearea unor zone fără fum;



c)  întârzierea  sau  împiedicarea  generalizării  incendiului  prin  apariţia  fenomenului  de  flash-over,
prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului;

d) reducerea consecinţelor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbinţi;
e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construcţiilor şi instalaţiilor în caz de

incendiu.
(2)  Instalaţiile  de  evacuare  a  fumului  şi  a  gazelor  fierbinţi  trebuie  să  îndeplinească  criteriile

referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză
convenabilă  a  debitului  de  aer  prin deschideri  în  pereţii  incintei  specificate,  asigurându-se  alimentarea
electrică din două surse, principală şi de rezervă.

(3) Pe timpul intervenţiilor, dacă situaţia impune evacuarea cantităţilor de fum acumulate, se pot
practica deschideri în unele elemente de construcţie care delimitează spaţiile respective şi care nu au rol de
rezistenţă.

Art. 48 (1) Instalaţiile de hidranţi interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza
intervenţia, în faza iniţială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretică de funcţionare, lungimea
jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(2) Instalaţiile de hidranţi exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru
echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice,
standardelor europene de referinţă, precum şi standardelor naţionale referitoare la cerinţele de racordare şi
adâncimea de îngropare.

Art. 49 Instalaţiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalaţii cu ceaţă de apă
şi altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:

a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schemă şi o cantitate
prestabilită, cu debitele, intensităţile de stropire şi stingere normate, pe durata proiectată de funcţionare,
peste o suprafaţă dată, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor
tehnice specifice;

b) să asigure, după caz, răcirea elementelor de construcţii şi instalaţii;
c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului.
Art. 50 (1) Instalaţiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haloni şi

altele asemenea, precum şi instalaţiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală.
(2)  Instalaţiile  de  stingere  cu  gaze  trebuie  să  îndeplinească  criteriile  de  performanţă  privind

capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau
peste suprafaţa specificată, într-o cantitate determinată, pentru a stabili şi menţine concentraţia proiectată pe
durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

(3) Pentru instalaţiile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea
tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca această acţiune să înceapă.

(4)  Instalaţiile  automate  pentru stingerea incendiilor  cu gaze trebuie  prevăzute  cu dispozitive  de
avertizare a utilizatorilor  din spaţiul  protejat,  optice şi  acustice,  pentru semnalizarea intrării  acestora în
funcţiune.

(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viaţa utilizatorilor
din zonele protejate, instalaţiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea
acestora în funcţiune cu o perioadă prestabilită.

(6)  Perioada  dintre  declanşarea  semnalului  de  avertizare  şi  intrarea  în  funcţiune  a  instalaţiei  de
stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.

(7) Uşile de acces în zone, spaţii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în
pericol  viaţa  utilizatorilor, precum şi  căile  de evacuare din aceste  locuri  se  marchează cu inscripţii  de
avertizare  asupra  pericolului,  amplasate  în  locuri  vizibile  pentru personalul  de  la  locurile  de muncă  şi
forţele de intervenţie.

(8)  Semnalele  optice  şi  acustice  produse  de  dispozitivele  de  avertizare  trebuie  să  îndeplinească
următoarele condiţii:

a) să fie inactive în starea de aşteptare;
b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere;
c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalităţi diferite, la începutul şi la sfârşitul perioadei de

temporizare;
d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de funcţionare a instalaţiei de stingere;
e) să fie în concordanţă cu capacităţile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor.
(9)  Pentru  sistemele  cu  stingere  locală  nu  este  necesară  evacuarea  tuturor  persoanelor  din

compartiment, dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului.
Art.  51 Instalaţiile  de  stingere  a  incendiilor  cu  spumă  trebuie  să  îndeplinească  criteriile  de

performanţă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o



cantitate  calculată de spumă,  cu coeficientul  de înfoiere stabilit,  peste o suprafaţă  dată,  cu debitele de
stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art.  52 Instalaţiile  de  stingere  a  incendiilor  cu  pulberi  trebuie  să  îndeplinească  criteriile  de
performanţă  referitoare  la  posibilitatea  de  a  fi  activate  manual  sau  automat  şi  de  a  refula  o  cantitate
calculată de pulbere peste o suprafaţă dată sau un obiect specificat, cu intensităţile şi debitele de stingere
necesare, într-un timp normat şi în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art.  53 Proiectarea,  montarea,  exploatarea,  verificarea  şi  mentenanţa  instalaţiilor  de  protecţie
împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referinţă şi reglementărilor tehnice
specifice.

SECŢIUNEA a 4-a  -  Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice

Art. 54 (1) Instalaţiile aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire,
de  ventilare,  de  climatizare,  de  canalizare  şi  altele  asemenea,  precum  şi  instalaţiile  tehnologice  se
proiectează, se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare
împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.

(2)  Instalaţiile  prevăzute  la  alin.  (1)  trebuie  să  corespundă  destinaţiei,  tipului  şi  categoriei  de
importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător
mediului  în  care  sunt  amplasate  şi  să  respecte  prevederile  din  normele  specifice  de  apărare  împotriva
incendiilor.

(3) Instalaţiile tehnologice se pun în funcţiune şi se exploatează cu respectarea strictă a instrucţiunilor
şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de
producători.

Art. 55 (1)  Instalaţiile de ventilare sau de climatizare,  precum şi  cele de transport pneumatic se
proiectează, se realizează şi se exploatează astfel încât, în funcţionare normală, părţile componente, cum
sunt  echipamente,  motoare,  angrenaje,  tubulatură,  să  nu  genereze  surse  care  pot  aprinde  substanţele
vehiculate prin acestea şi să nu faciliteze propagarea incendiului.

(2) Traseele instalaţiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din construcţiile cu risc de
incendiu sau explozie, precum şi cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau
de importanţă deosebită trebuie să fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spaţii.

(3)  Se  interzice  evacuarea  prin  aceeaşi  instalaţie  de  ventilare,  de  climatizare  sau  de  transport
pneumatic a substanţelor care, în amestec sau prin combinaţie chimică, pot produce incendii ori explozii.

Art. 56 Construcţiile, instalaţiile tehnologice, precum şi zonele din vecinătatea acestora, în care se
pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu
sisteme  de  detectare  a  emisiilor  şi  de  inhibare,  inertizare  sau  evacuare  forţată  a  acestora,  în  vederea
preîntâmpinării acumulării de concentraţii periculoase, precum şi pentru semnalizarea situaţiei create.

Art. 57 (1) Instalaţiile de iluminat  de siguranţă trebuie să funcţioneze pentru o perioadă de timp
normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.

(2) Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranţă şi cazurile în care se prevăd în construcţii, modul de
alimentare  cu  energie  electrică  a  acestora,  precum  şi  nivelurile  de  iluminare  necesare  trebuie  să
îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.

Art. 58 Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor
trebuie  să  îndeplinească  criteriile  de  performanţă  referitoare  la  furnizarea  automată  pe  durata  de  timp
normată  a  alimentării  cu  energie  a  acestora,  la  întreruperea  alimentării  normale,  potrivit  prevederilor
reglementărilor tehnice specifice.

Art.  59 Construcţiile,  instalaţiile  tehnologice  şi  amenajările  se  protejează  împotriva  acţiunii
electricităţii atmosferice cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului, conform cu reglementările tehnice
specifice.

SECŢIUNEA a 5-a - Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate

Art. 60 (1) Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate poate fi realizată prin:
a) limitarea efectului radiaţiei flăcărilor;
b)  controlul  iniţierii  şi  propagării  focului  pe  suprafaţa  exterioară  a  acoperişului,  inclusiv  a

luminatoarelor;
c) controlul pătrunderii focului de la acoperiş în interiorul clădirii;
d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt.
(2) Limitarea efectelor radiaţiei se asigură prin controlul următorilor parametri:
a) distanţe de siguranţă normate între construcţii;



b) mărimea zonelor vitrate neprotejate;
c) performanţa de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc din interior şi exterior a produselor pentru

faţade;
d) comportarea la foc a părţilor vitrate sau opace ale faţadelor;
e) măsuri de protecţie activă.

SECŢIUNEA a 6-a  - Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie

Art. 61 (1) Pentru evacuarea în condiţii  de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu, căile de
evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare;
b) separare de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum;
c) asigurarea controlului fumului;
d) limitarea producerii incendiului şi fumului.
(2) În funcţie de categoria construcţiei, instalaţiei sau a amenajării şi de destinaţia acesteia, se au în

vedere şi alte măsuri specifice, cum sunt:
a) dimensionarea, realizarea, dispunerea şi  marcarea căilor  de evacuare şi  a ieşirilor de evacuare

corespunzător  numărului  de  utilizatori  şi  stării  sănătăţii  acestora,  conform prevederilor  reglementărilor
tehnice;

b)  prevederea  instalaţiilor  de  detectare  şi  semnalizare  a  incendiului,  precum şi  de  comunicare-
avertizare;

c) prevederea instalaţiilor de iluminat de siguranţă, alimentate din surse corespunzătoare; prevederea
instalaţiilor de semnalizare a ieşirilor de urgenţă;

d) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum sunt blocări în poziţie deschisă, dispozitive
antipanică şi altele asemenea;

e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje
fotoluminiscente şi altele asemenea;

f) prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afara construcţiei;
h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori

sau de pompieri, cum sunt instalaţiile de hidranţi, coloanele uscate şi altele asemenea.
Art. 62 Instalaţiile de semnalizare a ieşirilor de urgenţă trebuie să indice utilizatorilor traseul de

evacuare, uşile de evacuare, marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu
servesc la evacuare.

Art. 63 Construcţiile,  compartimentele de incendiu,  stadioanele sau arenele sportive ori incintele
amenajate  trebuie  prevăzute  cu  căi  de  evacuare  a  persoanelor,  în  număr  suficient,  corespunzător
dimensionate şi realizate, astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplină siguranţă în
exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

Art.  64 Pentru  accesul  şi  evacuarea  copiilor,  persoanelor  cu  dizabilităţi,  bolnavilor  şi  ale  altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptă soluţii şi măsuri adecvate,
cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.

Art. 65 La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot
bloca în poziţie închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje
combustibile, cu excepţia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe
timpul incendiilor dificultăţi la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculada, panica şi altele asemenea.

Art. 66 Pentru securitatea echipelor de salvare/forţelor de intervenţie sunt necesare:
a) măsuri pentru ca echipele de intervenţie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat

de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente;
b) amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru

ascensoarele de pompieri;
c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construcţiei.
Art. 67 (1) Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor

economici  şi  ale  instituţiilor,  în  zonele  locuite,  precum  şi  între  localităţi  este  obligatorie,  conform
reglementărilor tehnice specifice.

(2)  În  locurile  prevăzute  la  alin.  (1)  trebuie  să  se  asigure  cel  puţin  un  acces  carosabil  dinspre
drumurile publice şi dinspre drumurile de circulaţie interioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în
orice anotimp.



(3)  Căile  de  acces  şi  de  circulaţie  se  dimensionează  potrivit  reglementărilor  tehnice  pentru
autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie.

Art. 68 Măsurile, condiţiile tehnice, performanţele şi nivelurile de performanţă privind proiectarea
căilor  de  evacuare  şi  acces  aferente  construcţiilor,  instalaţiilor  şi  amenajărilor  se  realizează  conform
prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

CAPITOLUL IV
 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi

amenajărilor

SECŢIUNEA 1  - Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor,
instalaţiilor şi amenajărilor

Art.  69 Măsurile  generale  de prevenire  a  incendiilor  la  exploatarea construcţiilor, instalaţiilor  şi
amenajărilor privesc:

a)  controlul/supravegherea din punct  de vedere  al  prevenirii  incendiilor  a  activităţilor,  pe  timpul
desfăşurării şi după încheierea acestora;

b)  stabilirea  măsurilor  tehnico-organizatorice  în  vederea  reducerii  riscului  de  incendiu  ori  a
consecinţelor incendiilor;

c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi  pentru securitatea
echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.
Art. 70 (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor

şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia

corespunzătoare  faţă  de  materialele  sau  substanţele  combustibile  din  spaţiul  în  care  sunt  utilizate  este
interzisă.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor
de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,
emise şi aprobate potrivit legii.

Art.  71 Pe  timpul  exploatării  instalaţiilor  aferente  construcţiilor  şi  instalaţiilor  tehnologice  se
interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
b)  funcţionarea  fără  sistemele,  aparatele  şi  echipamentele  necesare  conform  instrucţiunilor  de

funcţionare  pentru  controlul  şi  menţinerea  parametrilor  privind  siguranţa  în  funcţionare  sau  înlocuirea
acestora cu altele supradimensionate;

c)  întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori
pentru separare;

d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea
necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat.
Art. 72 (1) Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a

descărcărilor  electrice  atmosferice  este  obligatorie  la  construcţii  şi  instalaţii,  utilaje  şi  echipamente
tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

(2)  Utilizarea  sistemelor  de  captare  şi  scurgere  la  pământ  a  electricităţii  statice  conform
instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie.

Art. 73 (1) În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al
altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.

(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot
produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

Art. 74 (1) Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă
faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(2)  Se  interzice  folosirea  sobelor  şi  a  altor  mijloace  de  încălzire  defecte,  cu  improvizaţii,
supraalimentate cu combustibili  sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide
inflamabile.

(3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului
sunt obligatorii.



Art.  75 (1)  Pe  timpul  transportului,  depozitării  şi  manipulării  produselor  sau  substanţelor
combustibile se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să
nu se producă ori să nu se propage incendiul.

(2) Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje
adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii
procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4)  La  elaborarea  planurilor  de  intervenţie  se  ţine  seama  de  compatibilitatea  produselor  sau

substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.
Art. 76 (1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se

îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi
se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.

(2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe,
câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu
căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.

(3)  Deşeurile,  reziduurile  şi  ambalajele  combustibile,  care  se  reutilizează,  se  depozitează,  cu
asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte
materiale combustibile, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

(4) Deşeurile,  reziduurile  şi  ambalajele  combustibile,  care  nu se reutilizează,  se  distrug conform
reglementărilor specifice.

Art. 77 (1) Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii
adecvate  naturii  lor,  bine ventilate  şi  luându-se  măsuri  de  control  şi  preîntâmpinare  a  fenomenului  de
autoîncălzire.

(2)  Prevenirea  apariţiei  fenomenului  de  autoaprindere  se  urmăreşte  şi  la  depozitarea  furajelor  şi
plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.

(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă,
astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.

Art. 78 Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin
culori  specifice de identificare a naturii  substanţei,  respectiv pericolului acesteia,  prevăzute de normele
tehnice specifice.

Art. 79 (1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a
structurilor din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge se
efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.

(2) Lucrările de termoprotecţie se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice
specifice.

(3)  Calitatea  lucrărilor  de  ignifugare  executate  se  certifică  prin  rapoarte  de  încercare  emise  de
laboratoare autorizate conform legii.

Art. 80 Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze
fierbinţi  din  alcătuirea  construcţiilor  şi  a  instalaţiilor  se  menţin  permanent  în  bună  stare,  pentru  a-şi
îndeplini rolul stabilit.

Art. 81 (1)  În construcţiile civile/publice şi  de producţie, cantităţile de materiale şi  de substanţe
combustibile  utilizate  nu  trebuie  să  conducă  la  depăşirea  densităţii  sarcinii  termice  stabilite  prin
reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie.

(2) În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate
pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte
mijloace care pot produce incendii sau explozii.

(3) Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la
alin.  (2)  este permisă numai în locurile amenajate în acest  scop şi cu respectarea măsurilor  de apărare
împotriva incendiilor.

Art. 82 (1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze
aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

(2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative
trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a
cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 83 (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public nu
se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.

(2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de
trecere cu lăţimi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală.



(3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu
fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului.

(4) La finalizarea activităţii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de
verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul
exploatării.

(5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.
Art. 84 (1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc

crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele
menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile

caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii

favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor

tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales

cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei.
Art. 85 Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:
a)  controlul  instalaţiilor  şi  al  sistemelor de încălzire existente la operatorii  economici,  instituţiile

publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de
încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la
parametrii normaţi;

b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
c)  asigurarea  uneltelor  şi  accesoriilor  pentru  deszăpezirea  căilor  de  acces,  de  evacuare  şi  de

intervenţie.

SECŢIUNEA a 2-a  -  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea
 lucrărilor cu foc deschis

Art. 86 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
locurile  cu  pericol  de  incendiu,  în  care  se  aplică  această  interdicţie,  se  stabilesc  şi  se  marchează  de
persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în
gospodăriile  populaţiei  se  face numai  în  locuri  special  amenajate,  în  condiţii  şi  la  distanţe  care  să  nu
permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

(3) Arderea resturilor  vegetale, gunoaielor, deşeurilor  şi  a altor materiale combustibile se face în
locuri  special  amenajate ori pe terenuri pregătite,  cu luarea măsurilor  ce se impun pentru împiedicarea
propagării  focului  la  vecinătăţi,  asigurându-se  supravegherea permanentă  a  arderii,  precum şi  stingerea
jarului după terminarea activităţii.

(4)  Arderea  miriştilor  se  face  numai  după  luarea  măsurilor  ce  se  impun  pentru  împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de
explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale
sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi
asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot
produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi
îngrijirea copiilor.

Art. 87 (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic /conducătorul instituţiei
sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt
topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor care le
supraveghează;

b)  stabilirea  şi  marcarea  locurilor  cu pericol  de  incendiu în  care  este  interzisă  utilizarea focului
deschis;



c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru

cu foc;
e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea

legislaţiei specifice privind protecţia mediului.
Art. 88 (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă

pericol  de  incendiu,  în  construcţii  civile  (publice),  pe  timpul  programului  cu  publicul,  în  instalaţii
tehnologice  cu  risc  de  incendiu  sau  explozie,  în  depozite  ori  în  alte  spaţii  cu  pericol  de  aprindere  a
materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri
pentru:  evacuarea  persoanelor,  îndepărtarea  sau  protejarea  materialelor  combustibile,  golirea,  spălarea,
blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă
cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 86 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru
cu foc.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) - (3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie,
control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului
privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art. 89 (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 88 alin. (3), se întocmeşte în două exemplare,
dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc
deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
Art.  90 Şeful  sectorului  de  activitate,  atelier,  secţie,  depozit,  instalaţie  etc.  în  care  se  execută

operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
a) pregătirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul după terminarea lucrării.
Art. 91 (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis

numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.
(2)  Toate  echipamentele  şi  aparatele  pentru executarea lucrărilor  cu foc deschis  se  întreţin  şi  se

verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
Art. 92 În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de

materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii

executării lucrării depăşeşte 10 minute;
d)  interzicerea  agăţării  arzătoarelor,  chiar  stinse,  de  buteliile  de  oxigen  sau  de  generatoarele  de

acetilenă;
e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări,

schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.
Art. 93 După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 90, trebuie să asigure

următoarele măsuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la

cotele  inferioare  sau  superioare,  pentru  a  constata  dacă  nu  s-au  creat  focare  de  incendiu:  zone
incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b)  descoperirea tuturor  zonelor  protejate,  verificându-se  dacă starea  lor  este intactă,  şi  luarea de
măsuri în consecinţă;

c)  verificarea,  la  anumite  intervale,  pe  parcursul  mai  multor  ore  şi  în  timpul  nopţii,  a  situaţiei
existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la

terminarea lucrării;
f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc

special amenajat.



Art. 94 (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de
teatru,  operă,  operetă,  a festivităţilor  desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori  divertisment  în
restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin.
(1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

a)  evitarea  amplasării  în  apropierea  sau  contactul  cu  materiale  combustibile:  decoruri,  costume,
haine, perdele etc.;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a

cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite

la  inspectoratul  pentru  situaţii  de  urgenţă  judeţean/al  municipiului  Bucureşti,  la  începutul  stagiunii,
programul spectacolelor respective.

Art. 95 (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în
cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de
persoana cu atribuţii de conducere.

(2)  Pentru situaţiile  în  care  o construcţie  sau  o  amenajare  este  folosită  de  mai  mulţi  utilizatori,
reglementarea  fumatului  se  face  prin  dispoziţie  emisă  de  proprietarul  construcţiei  sau  al  amenajării
respective, însuşită de utilizatorii în cauză.

(3) În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în

care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri  sau brichete; se prevăd obligatoriu
locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în
faza de coacere şi zonele împădurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare

de activitate;
d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
(5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40

m faţă  de  locurile  în  care  există  pericol  de  explozie:  gaze  şi  lichide  combustibile,  explozivi,  vapori
inflamabili  etc.,  10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie,
carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de
zonele împădurite.

(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de

incendiu;
c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(8)  Scrumierele  din  interiorul  clădirilor  se  amplasează  astfel  încât  să  nu  fie  posibilă  aprinderea

materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea în scrumiere  a  altor  deşeuri  de  materiale combustibile,  cum sunt  hârtia,  cartonul,

textilele, este interzisă.
(10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile

este interzisă.
(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

SECŢIUNEA a 3-a  -  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la 
exploatarea căilor de evacuare

Art. 96 Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de
incendiu se adoptă următoarele măsuri:



a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi
gaze  fierbinţi,  precum  şi  a  elementelor  de  limitare  a  propagării  focului  ori  de  izolare  termică  din
compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi
realizate;

c) funcţionarea iluminatului  de siguranţă şi  a celei de-a doua surse de energie electrică, conform
reglementărilor tehnice;

d)  funcţionarea sistemelor  de alarmare  şi  semnalizare  a  incendiilor  la  parametrii  de  performanţă
pentru care au fost proiectate;

e) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii.
Art. 97 (1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special

amenajate  pentru evacuare,  se marchează cu indicatoare standardizate,  conform reglementărilor  tehnice
specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele
care le utilizează în caz de incendiu.

(2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la
uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

Art.  98 (1)  Dispozitivele  care  asigură  închiderea automată  în  caz de incendiu  a  elementelor  de
protecţie a golurilor, cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă
uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de funcţionare.

(2) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor
cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea
fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a uşilor, se verifică periodic şi se
menţin în stare de funcţionare.

(4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a
acestora în caz de incendiu.

Art. 99 (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care
reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie,
precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială.

(2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de
boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat,
dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi
accesul personalului de intervenţie.

Art. 100 (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, în
vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor
acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:

a) construcţiile şi încăperile acestora;
b) instalaţiile tehnologice şi anexe;
c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;
d)  mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  precum  şi  la  punctele  de  comandă  ale

acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de
incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă
naturale;

e)  dispozitivele  de  acţionare  a  unor  mijloace  cu  rol  de  protecţie  în  caz  de  incendiu:  cortine  de
siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele
asemenea;

f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi
de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării  receptoarelor
electrice cu rol în caz de incendiu;

g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele
de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele asemenea;

h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport,
cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea.

(2) Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile,  instalaţiile, sistemele,
dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor
tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate.

Art. 101 (1) Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care
se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, bazine, râuri,
lacuri, traversările de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi



libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă şi altele asemenea, care ar putea
împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează, potrivit reglementărilor
tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare.

Art. 102 Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie,
electrocutare, radiaţii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi
orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit
reglementărilor tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 4-a - Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele unifamiliale
/multifamiliale /gospodăriile populaţiei

Art. 103 În locuinţele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei se interzic:
a)  utilizarea  aparatelor  electrice,  cablurilor  electrice,  prizelor,  întrerupătoarelor,  dispozitivelor  de

protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele

asemenea;
d) folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu,

cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
f)  folosirea  chibriturilor,  lumânărilor,  lămpilor  de  iluminat  cu  petrol  atât  în  spaţii  cu  pericol  de

explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât şi în lanuri de cereale, pajişti,
în păduri şi în apropierea acestora;

g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea
directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu
furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a
furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea,

în locuri în care au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau

aparate electrice aflate în funcţiune.
n)  depozitarea  de  materiale  combustibile  sau  inflamabile,  cum sunt  butelii,  bidoane  cu  produse

petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
o)  folosirea  afumătoarelor  improvizate  ori  amplasarea  acestora  în  magazii,  poduri,  remize,  sub

şoproane  sau  lângă  materiale  combustibile;  afumătorile  se  confecţionează  din  zidării  de  cărămidă  şi
materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Art. 104 În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte
lichide inflamabile  pentru uz casnic  se  păstrează numai  în ambalaje  metalice  special  destinate,  închise
ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l.

Art. 105 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL,
fumatul,  depozitarea,  utilizarea  focului  deschis,  colectarea  deşeurilor,  precum  şi  cele  împotriva
descărcărilor  electrice  atmosferice/electricităţii  statice  se  aplică  şi  în  locuinţele
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei.

Art. 106 Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a
unui stingător sau a unei pături de incendiu.

SECŢIUNEA a 5-a  -  Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate persoanelor
cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil

Art. 107 (1) În spaţiile destinate persoanelor cu dizabilităţi se interzice:
a) fumatul;
b) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;



c) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilităţi în zonele de lucru cu foc.
Art. 108 Pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure se asigură:
a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b)  un  telefon  cu  legătură  directă  la  serviciul  public  voluntar  sau  privat  pentru  situaţii  de

urgenţă/serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă cel mai apropiat;
c) marcarea uşilor camerelor cu culori, după cum urmează:
1. roşu - persoane care nu se pot evacua singure;
2. galben - persoane care necesită sprijin la evacuare;
3. verde - persoane care se evacuează singure;
d) marcarea direcţiei de evacuare pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere prin

pictograma corespunzătoare în relief, amplasată pe perete la o distanţă de circa 120 cm faţă de sol;
e) organizarea de exerciţii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficienţe psihice.
Art.  109 În  centrele  de  cazare  şi  primire  a  solicitanţilor  de  azil,  aflate  în  subordinea  Oficiului

Naţional pentru Refugiaţi, se asigură afişarea de instrucţiuni de prevenire a incendiilor şi de comportament
în caz de incendiu într-o limbă de circulaţie internaţională şi se verifică înţelegerea lor corectă de către
aceştia.

CAPITOLUL V
Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Art. 110 (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor cu instalaţii de protecţie
împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor,
tipurilor  şi  parametrilor  specifici,  precum şi  dimensionarea  şi  amplasarea  acestora  se  asigură  conform
reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile
şi nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specificaţiile tehnice de
referinţă.

Art. 111 Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate
în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice,
amenajărilor şi a utilizatorilor la acţiunea incendiului.

Art. 112 Dotarea operatorilor economici şi a instituţiilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.

Art. 113 Pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în
prevederile  reglementărilor  tehnice  şi  ale  normelor  specifice  se  recomandă  verificarea  necesităţii  şi
oportunităţii  echipării  şi  dotării  acestora  cu  anumite  tipuri  de  mijloace  tehnice  de  apărare  împotriva
incendiilor,  prin  utilizarea  unor  metode  de  analiză  sau  prin  elaborarea  unui  scenariu  de  securitate  la
incendiu.

Art. 114 Proiectanţii şi beneficiarii au obligaţia de a include în documentaţie, respectiv de a utiliza
numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform
legii.

Art.  115 (1)  Producătorii,  furnizorii,  proiectanţii  şi  executanţii  de  mijloace  tehnice  de  apărare
împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:

a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a certificatului EC şi a
declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

b) documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de referinţă;
c) schema sinoptică a sistemului/instalaţiei, schemele bloc şi de racordare şi softul necesar;
d) instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;
e) măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare.
(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) şi b) se pun la dispoziţie de producători, furnizori şi utilizatori,

la cerere, organului de control pentru supravegherea pieţei.
Art.  116 La stabilirea tipurilor  de instalaţii  de protecţie împotriva incendiilor  şi  a  altor  mijloace

tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construcţiile, instalaţiile şi amenajările se au
în vedere următoarele criterii:

a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice;
b) posibilităţile de acţionare în spaţii  închise, în subsoluri,  la înălţime sau în medii  cu nocivitate

mărită;
c) caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;



d) compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substanţe de stingere
utilizate simultan sau succesiv;

e) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcţie ale clădirii  şi
mediului.

Art. 117 (1) Tipul şi  numărul  de stingătoare cu care se dotează construcţiile se stabilesc potrivit
reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

(2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construcţii pentru care nu există
prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6 a OMAI 163 /2007.

Art.  118 Mijloacele  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,  cu  care  sunt  echipate  şi  dotate
construcţiile,  instalaţiile  şi  amenajările,  se  amplasează  şi/sau  se  depozitează,  conform documentaţiilor
tehnice  de  execuţie  şi  reglementărilor  specifice,  în  locuri  ferite  de  intemperii,  agenţi  corozivi,  efecte
negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

Art. 119 La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de
personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere şi
următoarele cerinţe:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai
probabile;

b) înălţimea de montare să fie accesibilă;
c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
Art. 120 (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu

prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor.
Art.  121 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează şi  se dotează

construcţiile,  instalaţiile  tehnologice  şi  amenajările,  se  întreţin  permanent  în  stare  de  funcţionare,  cu
asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 122 Instalaţiile de detectare şi semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului şi a gazelor
fierbinţi şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă privind
menţinerea funcţionării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu
energie.

Art. 123 Reţelele interioare şi exterioare de alimentare cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor
şi rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora, cu debitele şi
presiunile necesare şi pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Art.  124 Dotarea operatorilor  economici,  a  instituţiilor  şi  localităţilor  cu autospeciale  şi  cu alte
mijloace mobile de intervenţie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare
împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Art. 125 Controlul stării  de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se
execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva
incendiilor, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători/furnizori.

Art.  126 (1)  Persoanele  fizice  şi  juridice  care  efectuează  proiectarea,  montarea,  verificarea,
întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest
sens, în condiţiile legii.

(2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare
împotriva  incendiilor,  reglementărilor  tehnice  de  exploatare  şi  precizărilor  producătorilor/furnizorilor
acestor mijloace tehnice.

(3)  Pe  perioadele  de  oprire  a  funcţionării  sistemelor,  instalaţiilor,  aparatelor  şi  dispozitivelor  de
semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de
întreţinere  şi  reparare  ori  în  caz de opriri  accidentale,  proprietarii/utilizatorii  trebuie  să  asigure  măsuri
tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi de acţiune
în caz de necesitate.

(4)  Substanţele  speciale  pentru  stingerea  incendiilor  se  supun  verificărilor  periodice  privind
menţinerea calităţilor în timp, conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului.

Art.  127 Pe  toată  durata  de  folosire  a  mijloacelor  tehnice  de  apărare  împotriva  incendiilor,
administratorii  operatorilor  economici/conducătorii  instituţiilor  publice  au  obligaţia  să  demonstreze
organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.

CAPITOLUL VI
 Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu



Art. 128 (1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază
prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
Art. 129 Exerciţiile de intervenţie se efectuează:
a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de

intervenţie de la locurile de muncă;
b) inopinat, de către administrator/conducător, autorităţile de control sau de alţi factori de decizie;
c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Art. 130 (1) Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru special.
(2) Registrul are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
Art. 131 Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel

puţin la:
a) obiectivele şi scopul exerciţiului;
b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului

de la locul de muncă în caz de incendiu;
c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;
d) menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;
g) propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

CAPITOLUL VII
 Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor

Art. 132 La nivelul comunei Tăuteu, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor:
a) personalul stabilit potrivit reglementărilor legale;
b) cadrul tehnic sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

din structura autorităţilor administraţiei publice locale.
Art.  133 (1)  Controlul  efectuat  de  structurile  stabilite  la art  132,  literele „b” se finalizează prin

documente scrise, în care se consemnează:
a) gospodăriile, instituţiile, operatorii economici/construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în

control;
b) constatările rezultate din teren;
c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.
(2)  Constatările,  măsurile  şi  deciziile  adoptate  în  urma  controalelor  se  aduc  la  cunoştinţă,  prin

documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
Art. 134 În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din controalele proprii,

administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei sau, după caz, primarul este obligat să ia
măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art.  135 (1)  Activitatea  de  apărare  împotriva  incendiilor  desfăşurată  de  operatorul  economic,
instituţie sau organul administraţiei publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau
anual, precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de
structura care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 136 Raportul de analiză conţine următoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
g)  eficienţa  activităţilor  desfăşurate  de  structurile  cu  atribuţii  în  domeniul  apărării  împotriva

incendiilor;
h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.



Art. 137 La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, primarul, administratorul operatorului
economic,  conducătorul  instituţiei  publice,  precum şi  şefii  structurilor  cu atribuţii  în domeniul  apărării
împotriva incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute menţiuni în raport şi  proprietarii
construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulţi operatori economici.

CAPITOLUL VIII
 Dispoziţii finale

Art.  138 Prezentele  norme  generale  se  completează  cu  dispoziţii  generale  pentru  categorii  de
construcţii şi de activităţi, emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin
al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art.  139 (1)  Pe baza prezentelor  norme locale,  organele  administraţiei  publice  locale,  operatorii
economici  şi  instituţiile  publice  stabilesc  prin  dispoziţii  /  decizii  proprii  reguli  şi  măsuri  specifice  în
domeniul apărării împotriva incendiilor, potrivit competenţelor şi obligaţiilor legale.

(2)  Reglementările  prevăzute  la  alin.  (1)  sunt  obligatorii  pentru  domeniul  de  activitate  specific,
respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.

Art.  140 Încălcarea  dispoziţiilor  prezentelor  norme  generale  atrage  răspunderea  disciplinară,
contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 141 Documentele prevăzute pentru a fi întocmite în prezenta hotărâre vor fi conform anexele nr.
1 - 8 ale OMAI nr. 163/2007 privind  normele generale de apărare împotriva incendiilor.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ              
                       CONSILIER LOCAL                                                       SECRETAR

                   Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria
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H O T Ă R Â R E A    NR. 26
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local,ș ț
 pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată  sub numărul  575/20.02.2019 întocmită  de

Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 576/20.02.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile:
            - Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unorț ț
măsuri în domeniul investi iilor publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene,ș
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art.  5 lit.  a i art.  7 alin. 1 lit.  e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobareaș
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           - art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, art. 45 alin. 1  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 (1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii  ț ”Construire
pod peste râul Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț ,  conform Devizului
general actualizat, după cum urmează: 

Valoarea totală a investi iei:               1.711.147,37 LEI (inclusiv TVA) ț

                    din care C + M:                1.585.008,19 LEI (inclusiv TVA)

             Valoare eligibila (buget de stat):       1.554.840,53 LEI (inclusiv TVA)

 Valoare neeligibila (buget local):         156.306,84 LEI (inclusiv TVA)      

(2) Devizul general actualizat al investi iei  ț ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea
Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  face parte integrantă din prezenta hotărâre.     



            Art. 2 Se aprobă cofinan area de la bugetul local a obiectivului de investi ii ț ț ” Construire pod
peste râul Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”, ț în sumă de 156.306,84 lei
lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltareț ț
Locală.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor
tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

            Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
     

                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
                        Solyom Iudit                                                           Silaghi Adela Maria
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Nr. 575 din 20.02.2019
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local,ș ț

 pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț
COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată  sub numărul  575/20.02.2019 întocmită  de
Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 576/20.02.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile:
            - Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unorț ț
măsuri în domeniul investi iilor publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene,ș
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art.  5 lit.  a i art.  7 alin. 1 lit.  e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobareaș
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           - art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, art. 45 alin. 1  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art.  1 (1)  Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentruț
obiectivul de investi ii  ț ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu,
jude ul Bihor”ț , conform Devizului general actualizat, după cum urmează: 

Valoarea totală a investi iei:               1.711.147,37 LEI (inclusiv TVA) ț

                    din care C + M:                1.585.008,19 LEI (inclusiv TVA)

             Valoare eligibila (buget de stat):       1.554.840,53 LEI (inclusiv TVA)

 Valoare neeligibila (buget local):         156.306,84 LEI (inclusiv TVA)      

(2) Devizul general actualizat al investi iei  ț ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea
Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
 



            Art. 2 Se aprobă cofinan area de la bugetul local a obiectivului de investi ii ț ț ” Construire pod
peste râul Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”, ț în sumă de 156.306,84 lei
lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltareț ț
Locală.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor
tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU

http://www.comunatauteu.ro/


PRIMAR
Nr. 575 din 20.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de laș ț

bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. 172/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” în cadrul Programului Naţional  de Dezvoltare
Locală (PNDL II).
               Documentaţia tehnico-economică şi devizul general au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 85 din 11 decembrie 2017, ulterior, devizul general a fost actualizat i aprobat prin hotărâre deș
consiliu.
               inând cont de prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018Ț ț ț
privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  investi iilor  publice  i  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,ț ș
modificarea  i  completarea  unor  acte  normative  i  prorogarea  unor  termene,  se  impune  actulizareaș ș
devizului general al investiţii  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,
COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”  i  ș solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
raportului de specialitate la proiectul de hotărâre. 

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa de îndată
din data de 28 februarie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 576 din 20.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetulș ț
local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

            Analizând Expunerea  de motive  a  Primarului  comunei  Tăuteu  cu privire  la  necesitatea
actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎNț
LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”
            Luând în considerare faptul că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de
beneficiar al  Contractului de finanţare nr. 172/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, în vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE
BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA  TĂUTEU,  JUDEŢUL  BIHOR”  în  cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).
            De asemenea, în urma finalizării procedurii de licitaţie publice din data de 24.02.2015, s-a
încheiat  Contractul  de  lucrări  nr.  40/05.12.2018,  aferent  executării  lucrărilor  pentru  obiectivul
”Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, judeţul Bihor”.
            Respectând prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de
Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art. 5 lit d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
             În temeiul celor de mai sus, se va elabora  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  la  bugetul  local,  pentru  investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA  TĂUTEU,
JUDE UL  BIHOR”,  Ț cu  propunerea  de  a  fi  înaintat  i  suspus  dezbaterii  în  edinta  de  îndată  aș ș
Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019, conform competenţelor stabilite de
lege.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR



COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 655 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de laș ț

bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  575/20.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  576/20.02.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la aprobarea     indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local, pentru investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA  TĂUTEU,
JUDE UL BIHOR”,Ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 655/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
de la bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

             PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea
de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____
”abţineri”.
             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                      Drimbo Zoltan
              
                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU



H O T Ă R Â R E A    NR. 27
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local,ș ț
 pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată  sub numărul  577/20.02.2019 întocmită  de

Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 578/20.02.2019,
Luând în considerare avizul favorabil  al Comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activităţi

economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile:
            - Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unorț ț
măsuri în domeniul investi iilor publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene,ș
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art.  5 lit.  a i art.  7 alin. 1 lit.  e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobareaș
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           - art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, art. 45 alin. 1  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 (1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii  ț ”Construire
pod peste râul Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț ,  conform Devizului
general actualizat, după cum urmează: 

Valoarea totală a investi iei:               1.591.621,12 LEI (inclusiv TVA) ț

                    din care C + M:                1.410.856,90 LEI (inclusiv TVA)

             Valoare eligibila (buget de stat):       1.498.573,26 LEI (inclusiv TVA) 

 Valoare neeligibila (buget local):           93.047,86 LEI (inclusiv TVA)      



(2) Devizul general actualizat al investi iei  ț ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea
Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

  
            Art. 2 Se aprobă cofinan area de la bugetul local a obiectivului de investi ii ț ț ” Construire pod
peste râul Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”,  ț în sumă de  93.047,86 lei,
inclusiv  TVA,  reprezentând  cheltuieli  care  nu se finan ează  prin Programul  Na ional  de Dezvoltareț ț
Locală.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor
tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

            Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
     

                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
                        Solyom Iudit                                                           Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 577 din 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local,ș ț

 pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț
COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată  sub numărul  577/20.02.2019 întocmită  de
Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 578/20.02.2019,

Luând în considerare avizul favorabil  al Comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu,

În conformitate cu prevederile:
            - Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unorț ț
măsuri în domeniul investi iilor publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene,ș
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art.  5 lit.  a i art.  7 alin. 1 lit.  e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobareaș
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           - art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, art. 45 alin. 1  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 (1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii  ț ”Construire
pod peste râul Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț ,  conform Devizului
general actualizat, după cum urmează: 

Valoarea totală a investi iei:               1.591.621,12 LEI (inclusiv TVA) ț

                    din care C + M:                1.410.856,90 LEI (inclusiv TVA)

             Valoare eligibila (buget de stat):       1.498.573,26 LEI (inclusiv TVA) 

 Valoare neeligibila (buget local):           93.047,86 LEI (inclusiv TVA)      



(2) Devizul general actualizat al investi iei  ț ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea
Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

            Art. 2 Se aprobă cofinan area de la bugetul local a obiectivului de investi ii ț ț ” Construire pod
peste râul Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”,  ț în sumă de  93.047,86 lei,
inclusiv  TVA,  reprezentând  cheltuieli  care  nu se finan ează  prin Programul  Na ional  de Dezvoltareț ț
Locală.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor
tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 577 din 20.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de laș ț

bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. 173/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” în cadrul  Programului  Naţional  de Dezvoltare
Locală (PNDL II).
               Documentaţia tehnico-economică şi devizul general au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 86 din 11 decembrie 2017, ulterior, devizul general a fost actualizat i aprobat prin hotărâre deș
consiliu.
               inând cont de prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018Ț ț ț
privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  investi iilor  publice  i  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,ț ș
modificarea  i  completarea  unor  acte  normative  i  prorogarea  unor  termene,  se  impune  actulizareaș ș
devizului  general al investiţii  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,
COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”  i  ș solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
raportului de specialitate la proiectul de hotărâre. 

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa de îndată
din data de 28 februarie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 578 din 20.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetulș ț
local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț

            Analizând Expunerea  de motive  a  Primarului  comunei  Tăuteu  cu privire  la  necesitatea
actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎNț
LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”
            Luând în considerare faptul că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de
beneficiar al  Contractului de finanţare nr. 173/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, în vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE
BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA  TĂUTEU,  JUDEŢUL  BIHOR”  în  cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).
            De asemenea, în urma finalizării procedurii de licitaţie publice din data de 24.02.2015, s-a
încheiat  Contractul  de  lucrări  nr.  39/05.12.2018,  aferent  executării  lucrărilor  pentru  obiectivul
”Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, judeţul Bihor”.
            Respectând prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor
Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de
Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art. 5 lit d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea
conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
             În temeiul celor de mai sus, se va elabora  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de  la  bugetul  local,  pentru  investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA  TĂUTEU,
JUDE UL  BIHOR”,  Ț cu  propunerea  de  a  fi  înaintat  i  suspus  dezbaterii  în  edinta  de  îndată  aș ș
Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019, conform competenţelor stabilite de
lege.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 656 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de laș ț

bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  577/20.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  578/20.02.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la aprobarea     indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local, pentru investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA  TĂUTEU,
JUDE UL BIHOR”,Ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR” Ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 656/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
de la bugetul local, pentru investi ia ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

             PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea
de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____
”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                      Drimbo Zoltan
              
                   



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 28
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul
agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILOR MAGHIARI DINș Ț

ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Analizând  adresa  cu  numărul  de  înregistrare  337/21.02.2019  a  ASOCIA IEIȚ
AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR, Ț Ț
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 581/21.02.2019 a primarului comunei Tăuteu cu
privire la aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între
U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI  BIHOR  i  Raportul  de  specialitate  nr.  582/21.02.2019  întocmit  deȚ Ț ș
Compartimentul Agricol,       
            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 7 lit. c din Legea Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1,alin. 2 lit. f i alin. 6 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legeaș
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă încheierea Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol
între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Ț Ț

           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire i punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri seș
încredin ează Primarul comunei Tăuteu i Compartimentul Agricol.ț ș

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IAȚ Ț

JUDE ULUI BIHORȚ
- Compartimentul Agricol
- Site: www.comunatauteu.ro      

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
       

                 CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
           Solyom Iudit                                  Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 581 din 21.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul
agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILOR MAGHIARI DINș Ț

ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț

            Analizând  adresa  cu  numărul  de  înregistrare  337/21.02.2019  a  ASOCIA IEIȚ
AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR, Ț Ț
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 581/21.02.2019 a primarului comunei Tăuteu cu
privire la aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între
U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI  BIHOR  i  Raportul  de  specialitate  nr.  582/21.02.2019  întocmit  deȚ Ț ș
Compartimentul Agricol,                   Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 7 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1,alin. 2 lit. f i alin. 6 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legeaș
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

          Art. 1 Se aprobă încheierea Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol
între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Ț Ț

           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire i punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri seș
încredin ează Primarul comunei Tăuteu i Compartimentul Agricol.ț ș

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IAȚ Ț

JUDE ULUI BIHORȚ
- Compartimentul Agricol
- Site: www.comunatauteu.ro      

             Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ____  consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 581 din 21.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea

cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț

            Analizând  adresa  cu  numărul  de  înregistrare  33/20.02.2019 a  ASOCIA IEIȚ
AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IA  JUDE ULUI  BIHOR,Ț Ț
înregistrată la institu ia noastră sub numărul 337/21.02.2019, prin care entitatea men ionată propune unț ț
parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol, având ca scop principal: asigurarea reprezentării
unitare  ale  intereslor  agricultorilor  la  nivelul  jude ului  Bihor, asigurarea  promovării,  sprijinirii  iț ș
implementării unor proiecte, programe de dezvoltare socială, culturală, sportivă i economică, care săș
sus ină agricultorii i agriculutura din România, realizarea, implementarea de politici agricole interneț ș
i comunitare, atragerea de fonduri guvernamentale i fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturiiș ș

la nivel local, dar i la nivel na ionalș ț .  
            inând cont de faptul că obiectivele Asocia iei Agricultorilor Maghiari din România, Organiza iaȚ ț ț
Jude ului  Bihor,  declarate  în  Actul  Constitutiv  în  domeniul  agriculturii,  pot  reprezenta  obiective  deț
interes  i  pentru comuna Tăuteu,  unde activează  un număr de ..............  agricultori  înregstra i,  tineriș ț
fermieri,  persoane  fizice  autorizate  în  domeniul  agricol,  considerente  care  odată  analizate  ne  arată
oportunitatea încheierii parteneriatului propus, care reprezintă o alternativă i pentru familiile tinere dinș
comunitatea  noastră,  în  vederea  prestării  de  activită i  agricole,  dacă  parteneriatul  va  reu i  să  ofereț ș
suportul necesar oferirii de locuri de muncă pentru tineri.          

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            În contextul celor expuse mai sus, solicit Compartimentului Agricol întocmirea Raportului de
specialitatea cu  privire  la  aprobarea  încheierii  Contractului  de  parteneriat  în  vederea  cooperării  în
domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILOR MAGHIARI DINș Ț
ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț

             Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu
i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IAș Ț Ț

JUDE ULUI BIHORȚ , în şedinţa ordinară din 28 februarie 2019. 

Îni iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT  AGRICOL
Nr. 582 din 21.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea

cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț

 
            
               Luând în considerare Expunerea de motive nr. 581/21.02.2019 aprimarului comunei Tăuteu, cu
privire la propunerea de a încheia un Contract de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol
între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț
               În  urma  analizării   cu  numărul  de  înregistrare  33/20.02.2019 a  ASOCIA IEIȚ
AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IA  JUDE ULUI  BIHOR,Ț Ț
înregistrată la institu ia noastră sub numărul 337/21.02.2019, prin care entitatea men ionată propune unț ț
parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol, având ca scop principal: asigurarea reprezentării
unitare  ale  intereslor  agricultorilor  la  nivelul  jude ului  Bihor, asigurarea  promovării,  sprijinirii  iț ș
implementării unor proiecte, programe de dezvoltare socială, culturală, sportivă i economică, care săș
sus ină agricultorii i agriculutura din România, realizarea, implementarea de politici agricole interneț ș
i comunitare, atragerea de fonduri guvernamentale i fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturiiș ș

la nivel local, dar i la nivel na ionalș ț .  
            
              În contextul celor men ionate mai sus i respectând prevederile art. 44, alin. 1 din Legeaț ș
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
considerăm  legală  şi  oportună  adoptarea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii
Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu
i  ASOCIA IA  AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,  ORGANIZA IAș Ț Ț

JUDE ULUI BIHOR, Ț care să fie dezbătut în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteuș ț
din data de 28 februarie 2019.

Referent – agent agricol
Costa Nicoleta-Nora



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 657 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul
agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILOR MAGHIARI DINș Ț

ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț

16. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

17. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
18. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 581/21.02.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  582/21.02.2019  întocmit  de
Compartimentul Financiar Contabil, cuprinzând propunerea privind aprobarea încheierii Contractului de
parteneriat  în  vederea  cooperării  în  domeniul  agricol  între  U.A.T. comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IAș Ț
AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR,Ț Ț
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  încheierii  Contractului  de  parteneriat  în  vederea
cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR Ț Ț şi îl propune spre dezbatere
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 657/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea
cooperării în domeniul agricol între U.A.T. comuna Tăuteu i ASOCIA IA AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț

             PROBLEME:

             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au

dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi

”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

           

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 29
Din 28 februarie 2019

Privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț
i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”ș ț ș ș

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în  vedere Expunerea  de  motive  nr.  585/21.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate cu nr. 586/21.02.2019 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru, din careș
rezultă necesitatea i oportunitatea aprobării unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihorș ț
i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”, ș ț ș ș

           În conformitate cu prevederile: 

 art. 555, art. 559 i ale art. 562 din Noul Cod Civil,ș
 art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările i completărileș

ulterioare,
 art. 123 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism i alș
Comisiei pentru pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Localț ș
al Comunei Tăuteu,
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Tăuteu în domeniul privat al comunei
Tăuteu,  a terenului  cu Nr. cadastral  52034, în suprafa ă de 6.518 mp situat în extravilanul  comuneiț
Tăuteu.
            Art. 2 Se însu esc Rapoartele de evaluare a proprietă ilor imobiliare – terenuri, întocmite de PFAș ț

tefanovici Otilia, expert evaluator ANEVAR, identificate după cum urmează:Ș
a. Teren de tip agricol, proprietatea comunei Tăuteu, în suprafa ă totală de 13.263 mp, situatț

în localitatea Tăuteu, identificat astfel:
- Nr. cadastral 52034 - extravilan, în suprafa ă de 6.518 mp ț
- Nr. cadastral 50031 - intravilan, în suprafa ă de 6.745 mp ț

b. Teren situat în extravilanul localită ii Tăuteu, cu folosin ă ”drum”,ț ț  proprietatea Asocia ieiț
Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” în suprafa ăș ș ț
totală de 13.263 mp, situat în localitatea Tăuteu, identificat astfel:
- Nr. cadastral 52046 - în suprafa ă de 544 mp ț
- Nr. cadastral 52058 - extravilan, în suprafa ă de 12.719 mpț



            Art. 3 (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor, peț
de o parte iș  Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”, pe deț ș ș
altă parte, după cum urmează:
            Comuna Tăuteu, jude ul Bihor  ț dă în schimb Asocia iei Composesoratului de Pă une i deț ș ș
Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” terenul proprietate privată în suprafa ă totală de 13.263 mp,ț
având valoarea de pia ă estimată la suma totală de 41.478 lei, echivalentul a 8.754 euroț , identificat
astfel: 

         - Nr. cadastral 52034, în suprafa ă de 6.518 mp, ț
         - Nr. cadastral 50031, în cotă de 6.745/8.704 mp

i  prime te în schimbș ș ,  de la  Asocia ia  Composesoratului  de Pă une i  de Pădure din satul  Tăuteuț ș ș
”Avram Iancu”, terenul proprietatea acestuia, în suprafa ă totală de 13.263 mp, având valoarea deț
pia ă estimată la suma totală de 41.478 lei, echivalentul a 8.754 euroț , identificat astfel:
                     - Nr. cadastral 52046, în suprafa ă de 544 mpț
                     - Nr. cadastral 52058, în suprafa ă de 12.719 mpț
             (2) Terenul primit la schimb de la Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satulț ș ș
Tăuteu ”Avram Iancu” trece în domeniul privat al comunei Tăuteu.
            Art. 4 Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Tăuteu în domeniul public al
comunei  Tăuteu  a  terenului  cu  folosin ă ”drum”,  în  suprafa ă totală  de  13.263  mp, situat  înț ț
extravilanul localită ii Tăuteu – Nr. cadastral 52046 i Nr. cadastral 52058ț ș , primit în schimb de la
Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ț ș ș
            (2) Terenul cu Nr. cadastral 52046 i Nr. cadastral 52058, se înregistrează în eviden ele contabileș ț
i în inventarul bunurilor apara inând domeniului public al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț ț

            Art. 5 Terenurile care fac obiectul schimbului nu fac obiectul vreunui litigiu, sunt libere de orice
sarcini i nu pot fi înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane fizice sau juridice.ș
           Art. 6 Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de schimb de terenuri,
precum i cele de publicitate imobiliară cu privire la aceste terenuri, vor fi suportate, în mod egal, deș
către coschimba i.ș  
           Art. 7 Se împuternice te Primarul comunei Tăuteu, domnul Vincze Nandor- tefan, să semneze laș Ș
Notarul Public, în numele i pentru comuna Tăuteu, contractul de schimb, care urmează a fi încheiat înș
forma i condi iile prevăzute de lege.ș ț
           Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădureț ș ș

Din satul Tăuteu ”Avram Iancu”
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro 

            Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.     

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                

                 CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR
              Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 585 din 21.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț

i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”ș ț ș ș

Având în  vedere Expunerea  de  motive  nr.  585/21.02.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș
Raportul de specialiate cu nr. 586/21.02.2019 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru, din careș
rezultă necesitatea i oportunitatea aprobării unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihorș ț
i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”, ș ț ș ș

           În conformitate cu prevederile: 
 art. 555, art. 559 i ale art. 562 din Noul Cod Civil,ș
 art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările i completărileș

ulterioare,
 art. 123 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism i alș
Comisiei pentru pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Localț ș
al Comunei Tăuteu,
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Tăuteu în domeniul privat al comunei
Tăuteu,  a terenului  cu Nr. cadastral  52034, în suprafa ă de 6.518 mp situat în extravilanul  comuneiț
Tăuteu.
            Art. 2 Se însu esc Rapoartele de evaluare a proprietă ilor imobiliare – terenuri, întocmite de PFAș ț

tefanovici Otilia, expert evaluator ANEVAR, identificate după cum urmează:Ș
c. Teren de tip agricol, proprietatea comunei Tăuteu, în suprafa ă totală de 13.263 mp, situatț

în localitatea Tăuteu, identificat astfel:
- Nr. cadastral 52034 - extravilan, în suprafa ă de 6.518 mp ț
- Nr. cadastral 50031 - intravilan, în suprafa ă de 6.745 mp ț

d. Teren situat în extravilanul localită ii Tăuteu, cu folosin ă ”drum”,ț ț  proprietatea Asocia ieiț
Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” în suprafa ăș ș ț
totală de 13.263 mp, situat în localitatea Tăuteu, identificat astfel:
- Nr. cadastral 52046 - în suprafa ă de 544 mp ț
- Nr. cadastral 52058 - extravilan, în suprafa ă de 12.719 mpț



            Art. 2 (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor, peț
de o parte iș  Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”, pe deț ș ș
altă parte, după cum urmează:
            Comuna Tăuteu, jude ul Bihor  ț dă în schimb Asocia iei Composesoratului de Pă une i deț ș ș
Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” terenul proprietate privată în suprafa ă totală de 13.263 mp,ț
având valoarea de pia ă estimată la suma totală de 41.478 lei, echivalentul a 8.754 euroț , identificat
astfel: 

         - Nr. cadastral 52034, în suprafa ă de 6.518 mp, ț
         - Nr. cadastral 50031, în cotă de 6.745 mp

i  prime te în schimbș ș ,  de la  Asocia ia  Composesoratului  de Pă une i  de Pădure din satul  Tăuteuț ș ș
”Avram Iancu”, terenul proprietatea acestuia, în suprafa ă totală de 13.263 mp, având valoarea deț
pia ă estimată la suma totală de 41.478 lei, echivalentul a 8.754 euroț , identificat astfel:
                     - Nr. cadastral 52046, în suprafa ă de 544 mpț
                     - Nr. cadastral 52058, în suprafa ă de 12.719 mpț
             (2) Terenul primit la schimb de la Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satulț ș ș
Tăuteu ”Avram Iancu” trece în domeniul privat al comunei Tăuteu.
            Art. 4 Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Tăuteu în domeniul public al
comunei  Tăuteu  a  terenului  cu  folosin ă ”drum”,  în  suprafa ă totală  de  13.263  mp, situat  înț ț
extravilanul localită ii Tăuteu – Nr. cadastral 52046 i Nr. cadastral 52058ț ș , primit în schimb de la
Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ț ș ș
            (2) Terenul cu Nr. cadastral 52046 i Nr. cadastral 52058, se înregistrează în eviden ele contabileș ț
i în inventarul bunurilor apara inând domeniului public al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț ț

            Art. 5 Terenurile care fac obiectul schimbului nu fac obiectul vreunui litigiu, sunt libere de orice
sarcini i nu pot fi înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane fizice sau juridice.ș
           Art. 6 Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de schimb de terenuri,
precum i cele de publicitate imobiliară cu privire la aceste terenuri, vor fi suportate, în mod egal, deș
către coschimba i.ș  
           Art. 7 Se împuternice te Primarul comunei Tăuteu, domnul Vincze Nandor- tefan, să semneze laș Ș
Notarul Public, în numele i pentru comuna Tăuteu, contractul de schimb, care urmează a fi încheiat înș
forma i condi iile prevăzute de lege.ș ț
           Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădureț ș ș

Din satul Tăuteu ”Avram Iancu”
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro 

            Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.     

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 585 din 21.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între 

comuna Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satulț ș ț ș ș
Tăuteu ”Avram Iancu”

             Având în vedere că:
- U.A.T.  comuna  Tăuteu  are  în  implementare  un  proiect  finan at  din  fonduri  europene  –ț

”Modernizare  infrastructură  rutieră  în  ADI  BISTRA-BARCĂU”,  investi ie  care  presupuneț
modernizarea drumurilor din comună;

- Pentru modernizarea drumul din localitatea Tăuteu este necesară o modificare de amplasament,
fapt  ce implică schimbul de terenuri  între comuna Tăuteu i  Asocia iei  Composesoratului  deș ț
Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ș ș

            Terenul proprietatea privată a U.A.T. comuna Tăuteu, are următoarele caracteristici:
 Teren  agricol  cu  folosin a  ”pă une”,  în  suprafa ă  totală  de  13.263  mp,  situat  în  zonaț ș ț

agricolă a localită ii Tăuteu – Nr. cadastral 52034, în suprafa ă de 6.518 mpț ț
                                 – Nr. cadastral 50031, în suprafa ă de 6.745 mpț

            Terenul proprietatea Asocia iei Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteuț ș ș
”Avram  Iancu”,  situat  administrativ  pe  teritoriul  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  are  următoareleț
caracteristici:

 Teren  extravilan  cu  folosin a  ”drum”  amplasat  pe  pă une,  în  localitatea  Tăuteu,  înț ș
suprafa ă totală de 13.263 mp – Nr. cadastral 52046, în suprafa ă de 544 mpț ț

                                                                – Nr. cadastral 52058, în suprafa ă de 12.719 mpț

inând cont de cele expuse mai sus i de Rapoartele de evaluare întocmite nr. 11/2019 i nr.Ț ș ș
12/2019 întocmite  de PFA tefanovici  Otilia,  expert  evaluator  ANEVAR,  Ș solicit  Compartimentului
Urbanism, Agricol i Cadastru întocmirea raportului de specialitateș  cu privire la aprobarea unui schimb
de terenuri între U.A.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i deț ș ț ș ș
Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.
            
            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001, republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, fiind necesară i oportună propunerea ini iată prin proiectul de hotărâreș ț , motiv pentru
care supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de
28 februarie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 586 din 21.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a unui schimb de terenuri între 

comuna Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure ț ș ț ș ș
din satul Tăuteu ”Avram Iancu”

             Prin Expunerea de motive cu nr. 585 din 21.02.2019 Primarul comunei Tăuteu propune
adoptarea  unui proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  unui  schimb de terenuri  între  comuna Tăuteu,
jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”..ț ș ț ș ș
             Datele de identificare ale imobilelor care fac obiectul schimbului sunt prezentate în tabelul
următor:

Nr. 
Crt.

Obiectivul
(C.F./Nr. cad/suprafa a)ț

Proprietar Suprafa a totală ț Pre  estimat conformț
evaluării

  0 1 2 3 4
1. Nr. cad. 52034 – 6.518 mp

Nr. cad. 50031 – 6.746 mp
Comuna Tăuteu 13.263 mp 42.936 Lei

(9.264 Euro)
3. Nr. cad. 52046 – 544 mp

Nr. cad. 52058 – 12.719 mp
Asocia iaț

Composesoratului de
Pă une i de Pădure ș ș

din satul Tăuteu ”Avram
Iancu”

13.263 mp 45.165 Lei
(9.745 Euro)

              
            Necesitatea efectuării  acestui  schimb  de  terenuri  între  comuna  Tăuteu  i  Asocia iaș ț
Composesoratului  de  Pă une  i  de  Pădure  din  satul  Tăuteu  ”Avram  Iancu”   rezidă  din  faptul  căș ș
amplasamentul vechiului drumului supus modernizării este situat pe curbe de nivel, fiind neutilizabil. În
acest  context,  noul  amplasament  al  terenului  care  va  fi  primit  la  schimb  de  la  Asocia iaț
Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” este mai accesibil din punctș ș
de vedere al traiectoriei.
            Oportunitatea proiectului de hotărâre propus constă în faptul că, în final, prin efecturea
schimbului de terenuri între comuna Tăuteu i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure dinș ț ș ș
satul Tăuteu ”Avram Iancu”, se va realiza obiectivul de investi ii prevăzut în cadrului proiectului finan atț ț
din fonduri europene ”Modernizare infrastructură rutieră în ADI BISTRA-BARCĂU”.
           Analizând Rapoartele de evaluare nr. 11/2019 i nr. 12/2019 întocmite de PFA tefanovici Otilia,ș Ș
expert evaluator ANEVAR, pentru fiecare imobil în parte, precum i valoarea de pia ă estimată,ș ț  respectiv
41.478 Lei, echivalentul a 8.754 Euro – terenul proprietatea comunei Tăuteu i 41.478 Lei, echivalentulș
a 8.754 Euro – terenul proprietatea Asocia iei Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteuț ș ș
”Avram Iancu”,         
            În conformitate cu prevederile:

- art. 555, art. 559 i ale art. 562 din Noul Cod Civil,ș
- art.  4  din  Legea  nr.  213/1998  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  iș

completările ulterioare,



- art. 123 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

            Raportat la cele men ionate mai sus, considerăm că este legală i oportună efectuarea schimbuluiț ș
de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure dinț ș ț ș ș
satul Tăuteu ”Avram Iancu”, 
 

Fa ă de cele men ionate mai sus, ț ț
În temeiul art. 44 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,    

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:             
           

           Adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna
Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avramț ș ț ș ș
Iancu”.
            
           

Întocmit,
Consilier – topograf 

Jarca Lucian



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia de specialitate pentru pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
Nr. 660 din 27.02.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ulț

Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”ș ț ș ș

1. Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

2. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină,ț ș

            Vâzând Expunerea de motive nr.  585/21.02.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 586/21.02.2019 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastru din cadrulș
aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea cu privire la aprobarea
unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une iț ș ț ș ș
de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”,

             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu” ș ț ș ș şi îl
propune  spre  dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu  din  data  de  28
februarie 2019.

Comisia nr. 1                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                          Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                            Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplinăț ș
Nr. 660/1 din 27.02.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 27.02.2019

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu,

jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avramț ș ț ș ș

Iancu”.

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism i ai Comisiei de specialitate pentru învă ământ,ș ț

sănătate, familie, juridică i disciplină, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiindș

supus la vot, a fost aprobat ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
Comisia nr. 1                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                          Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                            Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt


