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HOTĂRÂRE
privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis pe
teritoriul comunei Bîrgăuani
Consilul Local Bîrgăuani, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile art. 13 litera „b” din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor şi art 14, litera „d” şi art 98 din OMAI
nr. 163 / 2007;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera „d”, alin.(6) punctul 8,
art.45 alin. (1) şi art 115 (1) litera „b” din Legea nr. 215 / 2001 a
administraţiei publice locale republicata cu modificarile şi completarile
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc
deschis pe teritoriul comunei Bîrgăuani, după cum urmează:
A). Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot
efectua lucrări cu foc deschis ( arderea reziduurilor combustibile, curăţiri
prin ardere vegetatie uscata, resturi vegetale, etc. )
A1) – gropi special amenajate in acest scop, la distante suficient
de mari ( 50 – 100 m ) fata de materialele combustibile aflate in vecinatate;
A2) Se stabilesc următoarele persoane pentru supravegherea
lucrărilor cu foc deschis în locurile prevăzute la A1.
Sef S.V.S.U. – Drob Costel
B). Se stabilesc următoarele locuri ( zone) cu pericol de incendiu în care
este interzisă utilizarea focului deschis
- miristi;
- fond forestier;
- fanariile din gospodariile populatiei;
- grajduri;

- locuri in care se afla depozitate materiale usor inflamabile(
depozite butelii, arhive, etc.)
- anexe gospodaresti, poduri, etc.
C). Au dreptul să emită permis de lucru cu foc următoarele persoane:
- seful S.V.S.U. – Drob Costel.
D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştinţă şi păstrare a
permisului de lucru cu foc:
 Permisul de lucru cu foc 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. Se va utiliza
formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin OMAI 163/2007.
 Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului,
permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
E). Se vor prelucra cu executantul lucrării de lucru cu foc înainte de
începerea lucrării, următoarele instrucţiuni specifice de PSI la astfel de
lucrări:
Şeful sectorului de activitate,, în care se execută operaţiuni cu foc deschis,
are obligaţia să asigure măsuri pentru :
 Pregătirea locului, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru
evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor
combustibile;
 Instruirea personalului ;
 Conditii meteo far avant ;
 Parcelarea tarlalelor de miristi in parcele de cel mult 10 ha prin fasii
arate, izolate fata de drumuri, instalatii, alte culturi, paduri;
 Desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
 Asigurarea arderii prin supravegherea permanenta a focului, asigurarea
sursei de apa, tractor cu plug, pichet incendiu, etc.
 Controlul după terminarea lucrării ;
 În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în alte zone cu risc
ridicat de incendiu , persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea
şi altor măsuri de protecţie specifice.
 Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc
deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei
cerinţe răspunde executantul.
Art. 2. Se nominalizează şeful serviciului voluntar, pentru emiterea
permisului de lucru cu focul deschis la executarea unor operaţiuni care
prezintă pericol de incendiu, pentru operatorii economici aparţinând
Consiliului local , unităţilor şcolare de pe raza administrativ – teritoriale,
societati agricole.
Art.3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţii
şi se sancţionează conform legilor în vigoare.

Art. 4. Hotărârea se comunică la: operatorii economici şi instituţiile
aparţinând consiliului local, societatilor agricole, cultelor, şi va fi adusă la
cunoştinţă populaţiei comunei Bîrgăuani prin mijloacele mass – media
locală.
Art. 5. Primarul comunei Bîrgăuani şi compartimentele din cadru aparatului
de specialitate al acestuia vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
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