
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 3 
PRIVITOR LA: Aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 

incendiilor pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor 
de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul2021. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, pe data de 28 
ianuarie 2021, la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de 11 consdieri in functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Sasu Vasi/e,a/es in sedinta de 
consiliu din data de 16 noiembrie 2021; 

Luand in dezbatere : 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.271 din 21 ianuarie 2021 si proiectul de hotarare prezentate de 

catre d-l Oprisor Mircea, Primarul comunei, cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor pentru semestrul!! al anului 2020 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor pe anul 2021 ; 

\...__ - Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul Va/cea, inregistrat 

\.......-

la nr.272 din 21 ianuarie 2021; 
-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.315 din 25 ianuarie 2021, Avizul Comisiei 

Buget - Finante, inregistrat la nr. 316 din 25 ianuarie 2021 si Avizul Comisiei Invatamant, Cu/tura, Protectie Sociala, 
inregistrat la nr.317 din 25 ianuarie 2021, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in forma si 
continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare.intocmit de secretarul general 
al comunei, inregistrat la nr.318 din 25 ianuarie 2021; 

In conformitate cu prevederile art. 13. lit.b). si lit.i). din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.14./it.e) si litj). din Ordinul nr. 16312007 pentru 
apararea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor si prevederile art./29. alin. (2) . !it. (d). si alin. (7). /it. (h). 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.139. alin. (1). si art. 196. alin. 0). /it. a) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administratil'.Cll modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi "pentru " din totalul 
de 11 voturi exprimate, adopla urmatoarea 

HOT ARA RE 

Art.l.- Se aproba Raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II al 
anului 2020, cuprins in Anexa nr. 1. , care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Se aproba Masurile de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru anul 
2021,cuprinse in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.- Primarul comunei va asiguru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul 
compartimente/ar de specialitate. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Primarului Comunei Otesani, judetul 
Va/cea, Compartimente/ar de specialitate si Institutiei Prefectului Va/cea in vederea exercitarii controlului de 
legalitate. 

DACT. 
NR. EX. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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l Implementarea prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor 

1.1. S-a studiat si s-a aprofundat legislatia in vigoare; 
1.1.1. Legea nr. 30712006 privind apararea impotriva incendiilor; 
1.1.2. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 
impotriva incendiilor; 
1.1.3. Ordinul nr. 712/2005 - Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in 
domeniul situatiilor de urgenta; 
1.1.4. Ordinul nr. 16012007 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; 

1.2. S-a adus la cunostinta locuitorilor comunei Otesani prin afisare numerele de 
telefon la care pot fii instiintate incendiile sau alte situatii de urgenta produse ( nr. unic 112, 
primar, viceprinmar, sefSVSU, sef post politie, 1SU Va/cea); 
1.3. Au fost distribuite preotilor de la parohiile din localitate reguli privind 
prevenirea si stingerea incendiilor la lacasurile de cult pentru a fi prelucrate enoriasilor; 
1.4. Au fost afisate masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor in timpul 
sezonului secetos si in special/a arderea resturilor vegetale si a miristilor. 

II. Stadiul indeplinirii masurilor stabilite 

2.1. Au fost efectuate controale pe linia prevenirii incendiilor la gospodariile 
populatiei si la scolile din comuna de catre membrii compartimentului de prevenire din cadrul 
SVSU Otesani. 

III. Deficiente in activitatea de aparare impotriva incendiilor 

3.1. Nu a fost prevazuta incadrarea in cadrul primariei a unei persoane specializate 
pe post de cadru tehnic. 

IV. Concluzii din activitatea de instruire a personalului 

4.1. Au fost efectuate instructajele periodice angajatilor institutiei coriform graficului 
si tematicilor de instruire in domeniul situatiilor de urgenta de catre SC Maria Protect SRL. 

V. Relatiile cu tertii privind apararea impotriva incendiilor 

5.1. Exista un protocol de colaborare intre UA T Horezu si UAT Otesani privind 
resursele financiare necesare dolarii Brigazii de interventie Horezu din cadrul ISU Valcea; 
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VI. Asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare 
impotriva incendiilor 

6.1. La nivelul unitatii administrativ-teritoriale functioneaza Serviciul Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta de categoria 1-a infiintat prin HCL nr. 46 din 25.10.2017 format 
din: compartiment de prevenire (7 specialisti) si formatie de interventie. Formatia de 
interventie este formata la randul sau din 3 echipe specializate: pentru interventie la incendiu 
(1 2 membrii) , pentru cautare-deblocare-salvare-evacuare (5 membrii) si pentru avertizare 
alarmare (3 membrii). 
6.2. In functia de sef al S. V.S. U. in prezent nu exista personal angajat,atributiile pe linia 

situatiilor de urgenta fiind delegate, pana la ocuparea prin concurs, unui functionar din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otesani. 

6. 3. Primaria comunei Otesani are in dotare urmatoarele materiale necesare pentru 
stingerea incendiilor: 1 pichet de incendiu ehipat cu materialele necesare, 2 costume de 
protective, 2 truse de prim ajutor, 2 masti contra gazelor, 1 scara culisanta, 1 motoferastrau 
obtinute prin programul P HARE 2006. 
6. 4. Sediul primariei, sediile scolilor si al caminelor culturale sunt dotate cu 
stingatoare portabile, verificate anual conform normelor in vigoare. 
6.5. Asigurarea instiintarii si alarmarii in caz de incendiu este asigurata prin 
reteaua de telefonie, sirena electronic care se afla amplasata pe cladirea primariei precum si 
clopotele bisericilor din comuna. 

VII. Eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii 
incendiilor 

7. 1. Personalul cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a actionat 
pentru: 
7. 1.1. - intocmirea documentelor si evidentelor specific apararii impotriva 
incendiilor; 
7. 1.2. - a participat la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta; 
7. 1.3. - a acordat sprijin conducatorilor locurilor de munca in organizarea activitatii 
de interventie pentru stingerea incendiilor si intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor 
si bunurilor. 

VIII. Propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii 

8.1. Verificarea instalatiilor electrice ale constructiilor din subordinea consiliului local. 
8.2. Imbunatatirea dolarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor. 
8.3. Demararea procedurilor in conformitate cu legislatia in vigoare pentru angajarea unui 

cadru tehnic. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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II. 

MASURI DE OPTIMILJ~, 

A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA /N1 

Masuri de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor 

1.1. Se vor aloca fonduri pentru dotarea serviciului voluntar cu echipamente 
specifice. 

1.2. Personalul serviciului voluntar prin compartimentul de prevenire va efectua 
controale la gospodariile populatiei si institutiile publice si operatorii economici 
din subordinea consiliului local Otesani. 

1.3. Instruirea membrilor serviciului voluntar se va face conform planului de 
pregatire pe anul 2021. 

1.4. Mentinerea unui contract de prestari servicii cu un prestator autoriza! pentru 
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. 

1.5. Actualizarea planului de interventie si acordarea sprijinului in organizarea 
activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta in UAT 

1.6. Asigurarea cu mijloace tehnice corespunzatoare si personal necesar la 
interventiile operative in scopul limitarii si lichidarii pericolelor, precum si 
asigurarea conditiilor de pregatire a personalului corelat cu tipurile de risc, 
profilul activitatii si marimea unitatii. 

1. 7. Asigurarea conlucrarii intre fortele proprii (serviciul voluntar si alte forte 
locale) si cele ale sen,iciilor profesioniste la interventii. 

1.8. Asigurarea fondurilor necesare participarii la concursurile prt<fesionale a 
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 

1.9. Asigurarea fondurilor necesare pentru editarea de pliante sau alte informatii 
tiparite prin care sa se aduca la cunostinta populatiei localitatii factorii de risc 
generatori de situatii de urgenta sau alte dezastre, precum si cunoasterea modului 
de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta. 

Actiuni si masuri specifice 

2.1. Intensţficarea activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prin implicarea 
autoritatilor locale si serviciului voluntary; pentru situatii de urgenta. 

2.2. Executarea controlului propriu de prevenire la toate institutiile publice si 
operatorii economici din subordinea consiliului local, precum si la gospodariile 
cetatenesti de pe raza localitatii. 

2.3. In perioadele secetoase si in sezonul de primavara-toamna cand au loc lucrari 
de igienizare in curti, gradini, livezi. cand apar arderi necontrolate de vegetarie 
uscat, maracinis, miristi se va asigura supravegherea si pa/rularea preventiva de 
catre factorii de raspundere din cadrul primariei (primar, viceprimar, secretar, 
sef SVSU, specialisti in prevenire) cu misiunea de a constata la fata locului 
dimensiunile arderii, luarea masurilor de supraveghjere a arderii asigurarea 
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interventiei pentru stingerea incendiului si tragerea la raspunderea 
contraventionala a vinovatdor. 

2.4. Despre starile de pericol si cazurile de incalcare grava a legislatiei in domeniul 
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si care nu pot fi solutionate cu forte 
proprii, primarul va sesiza, in scris, prefecul si JSU Va/cea. 

2.5. Popularizarea normelor de P.S.J , a cauzelor generatoare de situatii de urgenta 
si a principalelor masuri de prevenire a acestora prin inscriptionarea si afisarea 
vizibila in toate locurile publice (sediul primariei, scoli, gradinite, camine 
cultural, etc.) a regulilor de prevenire a incendiilor privind fumatul, focul deschis, 
jocul copiilor cu focul, exploatarea sobelor, exploatarea cosurilor de fum, 
exploatarea instalatii lor electrice, etc. 

2.6. Seful SVSU va intocmi documentele de organizare, desfasurare si conducere a 
serviciului care sa vizeze afat activitatea de P.S.I. cat sip e cea in domeniul 
protectiei civile in functie de specializarea echipelor de interventie si de structura 
compartimentului de prevenire. 

2. 7. Primarul va intreprinde masuri pentru asigurarea dolarii echipelor specializate 
cu mijloace, aparatura, echipamente de protective, accesorii, substante si alte 
materiale specifice. 

2.8. Primarul va urmari si va intreprinde demersurile necesare pentru asigurarea 
finantarii activitatii de prevenire si inierventie in situatii de urgenta la nivelul 
localitatii Otesani si indeosebi a costurilor legate de intretinerea si functionarea 
SVSU, scop in care va urmari inscrierea acestor nature de cheltuieli in bugetul 
local si va prezenta propuneri. consiliului local. 

2.9. Primarul, viceprimarul sau seful SVSU vor conduce toaTe interventiile in cazul 
situatiilor de urgenta. 

2.10. Organizarea alarmarii se vaface prin sirena electronica, clopotele bisericilor 
sau alte mijloace asigurate prin grija primarului. Semnalele de alarma vor fi 
aduse la cunostinta publicului prin exercitii si aplicatii periodice pentru a fi 
temeinic cunoscute. 

2.11. Solicitarea sprijinului pompierilor profesionisti se va. decide de catre primar, 
viceprimar sau seful SVSU, in cazul in care situatia create nu poate fi controlata 
de catre fortele locale impreuna cu cetateni din localitate. 

2.12. In cazul in care interventia a fost asigurata numai de catre SVSU impreuna 
sau nu cu alte forte locale nemaifiind necesara prezenta pompierilor profesionisti, 
primarul va intocmi si inainta la ISU Va/cea raportul de incendiu. 

'Î 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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