ROMANIA
JTDETULPRAHOVA
COMUNAMANESTI
CONSILIULLOCAI

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind masurile de utilizare a focului deschis si a
fumatului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a comunei Manesti-Prahova
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, a
OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, in baza
art.36 alin 6.lit a pct 8, OMAI 579/2008 si in temeiul art.45 din Legea nr 21512001 privind
adnninistrafia publicl IocalE, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand expunerea de motive nr '7301111.10.2017 initiata de Domnul Primar Constantin Nitoi
la Proiectul de hotarare cu privire Ia aprobarea Regulamentului privind masurile de utilizare a
focului deschis si a fumatului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a eomunei ManestiPrahova
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1,2,3 al Consiliului Local Manesti;

Avizul de legalitate al Secretarului Comunei Manesti Streche-Tudoricu Maria -Irina;
CONSILIUL LOCAL MANESTI H O TA RA S T E:

Art l.-

Aprobarea Regulamentul privind masurile de utilizare a focului deschis si a fumatului
pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a comunei Manesti-Prahova, conform anexei nr 1
care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2- Aprobarea modelului permisului de Iucru cu foc, conform anexei nr 2' care face parte
integranta din prezenta hotarare

Art.3- Consiliul local al comunei Manesti va asigura supravegherea respectarii regulamentului;
Art.4- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Comitetul local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Manesti;
Art.S-Secretarul comunei va aduce la cunostinta Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al
comunei Manesti prezenti hotarare, Institutiei Prefectului Judetului Prahova, prin afisare la
avizierul si site-ul Primariei Manesti si va fi inaintata institutiilor abilitate in termenul prevazut
de lege.
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Regulamentul prtvind mnsurile de utilizare afocalai deschis Si afumatului pe
teritoriul anitttii admintstattv-teritofiale a comanei Manesti

I. Scopal Si domeniul de aplicare
Prezenta hotdrAre are ca scop prevenirea gi reducere a riscr.rrilor de producere a

incendiilor, de asigurare a condiliilor pentru limitarea propagdrii qi dezvoltarii
incendiilor, precum gi de proteclie a bunurilor gi mediului impotriva efectelor
incendiilor, timpul utilizlrii focului deschis, la arderea miriqtilor, vegetaliei uscate qi

f

(

resfirrilor vegetale, precum qi cu ocazia fumatului.
Plevcuenlc tltspoztlrer se aplica pu urtrcE turltullLti cu itrucl lvrirrr.srr Lle uiruu
toate persoanele fizice qi juridice.
2. Reguli Si mdsuri de apdrare impotriva incendiilor la utilizarea focului
deschis

2.1

Reguli Si mdsuri cu caracter general

Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu gi pe trmp de vAnt este
interzis5; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceastd interdiclie, se vor
stabili gi marca cu indicatoare de interzicere, atenfionare gi avertizare de persoanele in
drept.
a focului deschis in incintele uni lor tln
gospoderiile populaliei se va face numai in locuri special amenajate, in conditii ti la
distan(e care sI nu permitd propagarea focului la construc{ii, depozite, culturi agricole,
plduri, plantalii sau la alte vecinauli.
altor materiale
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, degeurilor 9i
combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregitite, cu luarea
mdsurilor ce se impun pentru impiedicarea propagdrii focului la vecindtS[i,
asigur6ndu-se supravegherea permanenti a arderii, precum 9i stingerea jarului dupa
terminarea acti\,'rtefi.
Arderea miristilor se face numai dupd luarea misurilor ce se impun pentru
vecindtdli, asigurandu-se supravegherea
impiedicarea propagdrii focului
permanenti a arderii.
Utilizarea focului deschis nu se admite la distanJe mai mici de 40 m fata de
locurile cu pericol de explozie: gaze gi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m fatl de materiale sau substanle combustibile: lemn,
1.'^,:r : 'rli:' r' .;-,'; ,1f;1111 !.li1;"1f i": ';'
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Persoanele care rdspund, potrivit legii, de creqterea, educarea 9i ingrtlirea
copiilor vor lua toate mlswile pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in condilii 9i
in locuri in care se pot produce incendii.
Reglementarca lucrului cu foc deschis
Administiatorii operatorilor economici./conducltorii institutiilor care igi
desfigoara activitatea pe ruza Comunei Manesti vor reglementa prin dispozilie scrisa
modui de executare a lucrdrilor cu foc deschis pe teritoriul uniti{ilor pe care le

2.2

reprezintd.

Reglementarea lucrului cu foc deschis se va face cu respectarea prezentelor

dispozilii qi presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucriri cu foc
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea degeurilor combustibile, cura{arile prin
ardere, precum gi a persoanelor care le supravegheaz-4;
b) stabilirea gi marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisl
utilizarea focului deschis;
c)nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emitl permis de lucru cu foc;
d)descrierea procedurii de emitere, senunre, aducere la cunostintd gi pastrare a
permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instrucfiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru loc
deschis. Distrugerea prin ardere a unor degeuri sau reziduuri combustibile se
ulurrlludzd uU rulp!,Ltix Uir iEBrsliiti\-i sp\.:ur L! prr\lrrLr y, t.r.uu1r.i r.reu,rliLir.
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Efectuarea lucrdrilor cufoc deschis
Efectuarea lucrdrilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operaliuni care
prezinta pericol de incendiu, in construcfii civile (publice), pe timpul programului cu
publicul, in instalalii tehaologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in
alte spatrii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanlelor
combustibile este interzisd.
Lucrarile previzute la alin. I se pot executa in spaliile respective numai dupi ce
s-au luat mdsuri pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea
utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaliilor, dotarea locurilor de muncd cu mijloace de
limitare gi stingere a incendiilor.
Inaintea inceperii executiirii lucririlor cu foc deschis, administratorii
operatorilor economicilconducitorii instituliilor sunt obligali s5 asigure instruirea
personalului de execu(ie, confiol gi supraveghere asupra misurilor de apSrare
impotriva incendiilor.
Lucrdrile cu foc deschis se execute numai pe baza permisului de iucru cu foc, al
clrui model este prezentat in anexa nr.4 la O.M.A.I. 16312007 pentru aprobarea
Normelor generale de apirare impotriva incendiilor (publicat in M.O. nr. 216 din
29 .03.2007 , partea I).
Permisul de lucru cu foc se intocmeqte in doud exemplare de ciLfre persoana
nominalizati drn cadrul operatorului economic/institulie, dintre care unul se
ttmineazd qefului formatiei de lucru sau persoanei care executd operaliunile cu foc
I
" :"
Per:rnisui de luoru cu toc esle vaiaDll o srtgua zr.
La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predS de cetre executant
emitentului.
2.4 Mdsuri de apdrarc tmpotriva incendiilor premefgdtoarc, pe timpul gi dapd
executattea lucfirilor cu foc deschis

etc. in care
$eful sectorului de activitate, atelier, seclie, depozit, instalatie
executi opera{iuni cu foc deschis are obligaqia si asigure misuri pentru:

se

)
)
)

pregitirea locului;
instruirea personalului;
controlul dupE terminarea lucririi.
Executanhrl lucririi are obligalia de a utiliza pentru executarea lucrdrilor cu foc
deschis numai echipamente gi aparate in bund stare de firnc[ionare.
Toate echipamentele gi aparatele pentru executarea lucrlrilor cu foc deschis se
intre{in gi se verifica in conformitate cu instruc{iunile furnizorului.

)
)

in timpul executirii lucrdrii cu foc deschis, se va asigura :
supravegherea pemanentii a flacirii, a rasp6ndirii qi a fiaiectoriilor scinteilor
sau particulelor de materiale incandescente gi a intensititii fluxului de cdldurS;
strdngerea qi depozitarea resturilor de electrozi ia vase speciale cu nisip sau cu

) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen qi a generatorului

de acetilend, daci

durata intreruperii executErii lucrf,rii depdqeqte 10 minute;

) interzicerea agatfui arzAtoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de
{

generatoarele de acefilend ;
F neefectuarea de deplasdri cu arzatoarele aprinse in afard zonei de lucru sau de
urclri pe sciri, schele etc.;
evacuarea carbidului din generator, incazil intreruperii lucrului pe o perioada
mai indelungatd.

)

Dupi terminarea lucrdrii, qeful sectorului de activitate, va asigura unnltoarele
masurl
verifrcarea locului in care s-a executat lucrarea, precum qi a spafiilor adiacente fi
a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacd nu s-au
creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum
etc.;
descoperirea tuturor zonelor protejate, verific6ndu-se dacd starea lor este intact6,
qi luarea de m5suri in consecinti;
verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore qi in timpul noplii,
a situaliei existente la locul tn care s-a efectuat lucrarea 9i in imediata apropiere a
acestuia;
depozitarea in condilii de siguranti a echipamentelor folosite la lucrare;
reamplasarea pe poziliile iniliale a elementelor qi materialelor combustibile la
cel pu{in 6 ore de la terminarea lucririi;
colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop 9i depozitarea
acestora intr".r-tn loc snecia.l amenziat..

)

)
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)
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3. Regali $i mdsuti de apdrarc tmpotriva incendiilor pe timpal utilizdrii
focului desihis lt arderea mbgtilor, vegetaliei uscate Ei rcsturilor vegetale

3.1

Reguti Si mdsari cu catacter genetal

Mligtea este terenul agricol pe care au rimas, dup[ recoltare, p5r!ile inferioare
ale tulpinilor de cereale peioase sau ale altor plante cultivate'
Vegeta{ia uscati o reprezinti plantele qi copacii cu ridicina in pAmant care s-au
uscat qi care nu se mai utilizeazd in sistemul economic'

Reshrile vegetale sunt deqeurile vegetale rezultate in urma activitdtilor de
curi{are a copacilor, arbugtilor, zonelor de siguranla de-a lungul cailor ferate gi

drumurilor, de rdrire a padurilor gi altele asemenea.
ln perioadele de caniculd gi seceta prelungiti arderea mirigtilor, vegetaliei uscate
gi a reshrilor vegetale este interzisd.
Respectarea acestor prevederi va fi verificatl de primarul localitalii impreund cu
comitetul local pentru situalii de urgenti, prin geful serviciului voluntar pentru situalii
de urgenli sau o persoani desemnatd in acest sens.
Arderea mirigtilor, vegeta{iei uscate gi a resturilor vegetale poate fi interzisi pe o
perioadd de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.
Primarul loca[Htii are obligalia sd aducd la cunogtin{a populaliei perioadele in
care se interzice arderea miriEtii. vegetaliei uscate gi a resturilor vegetale. precum gi
plt,\UuUllte tlurtll.-tlu lr spr,,Ulr lCu ldru LlLULrr\. sa iru
miriqti, vegeta{ie uscati gi resturi vegetale.
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Reguli Ei mlsari de apdrarc tmpotriva incendiilor la arderea mb$tilor

Arderea mirigtilor se va face cu respectarea urmitoarelor prevederi:
- condilii meteorologice flra v6nt;
- oblinerea acceptului autoritalii competente pentru protectia mediului ;
- parcelarea miriqtii in suprafele de maximum 10 ha, prin f6gii arate;
- aolarea zonei de ardere fa!5 de cai de comunicalie, construclii, culturi agricole
vecine, instala{ii, fond forestier, prin executarea de f6qii arate;
- desftgurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea pdna la frnlizarea arderii a personalului de supraveghere qi stingere a
eventualelor incendii;
asigurarea pentru suprafeJe de ardere mai mici de 5 ha a substan{elor gi mijloacelor
de stingere necesare;
asigurarea, in cazul suprafelelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu ape, a mijloacelor de tractare gi a personalului de deservire;
Pe terenurile in pantd, arderea mirigtii se face pornind din partea de sus a pantei.

-

(
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3.3
uscate $i a

Reguli Si mdsari de apdrare tmpotrtva incendiilot la ardetea vegetaliei

restutilor vegetale

Arderea vegeta(iei uscate $i a resturilor vegetale se executii cu respectarea
urmltoarelor prevederi :
conditii meteorologice frrA vAnt;

-

colectarea in grimezi a vegetalier uscate gi a resturilor vegetale in cantrtiti astfel
incdt arderea sd poatd fi confrolati;
executarea arderii in zone care sd nu permitf propagarea focului la fondul
forestier/construc{ii gi se nu afecteze relelele electrice, de comunicalii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
curaFrea de vegetalie a suprafepi din jurul fiecarei gtimezi pe o distanld de 5 m;
desfrgurarea arderii mrmai pe timp de zi;
asiguiarea mijloacelor gi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
supravegherea pennaaente a arderii;

-

-

-

stingerea totalA a focului inainte de pdrdsirea locului arderii;
interzicerea acoperirii cu plmint a focarelor.

La

executarea arderii vegetaliei uscate gi a resturilor vegetale in ca&ul
gospoddriei cetSleneqti, curd{area de vegetafle a suprafelei dinjurul fiecdrei grdrmezi
nu este obligatorie.

3.4
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Permisul de lacru cu foc

Arderea mirigtii, vegetafiei uscate qi a resturilor vegetale se executd numai dupl
oblinerea permisului de lucru cu focul.
La executarea arderii vegeta{iei uscate qi a resturilor vegetale tn cadrul
gospodiriei cetitenegti oblinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie.
Emiterea perml'snlui de lucnr cu foe se face prin gri.ia. primarului de citre seful
servrciului voluntar pentru situalii de urgenJi sau o alti persoani desemnati in acest
sens (prin dispozilia primarului).
La primrea solicitirii pentru eliberarea permisului de lucru cu foc qi a permiterii
executirii arderii miriqtilor, vegetafiei uscate sau resturilor vegetale, primarul va
dispuae verificarea de cdtre qeful serviciului voluntar pentru situalii de urgenli sau o
altd persoani desemnatd in acest sens, a indeplinirii condiliilor gi lu6rii mlsurilor de
aplrarp impotriva incendiilor tn vederea executdrii arderii in condilii de siguranld.
In condiliile constatirii respectirii prevederilor privind arderea mirigtilor,
vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, primarul va transmite un exemplar din
permisul de lucru cu focul solicitantului, iar pe cel de-al doilea serviciului voluntar
Zona de siguranli a drumurilor nalionale se va curi{a obligatoriu de vegeta{ia
uscati qi resturile vegetale de cdtre administratorii acestora gi, dupi caz, de proprietarii
de drept ai terenurilor.

prtvind fumatul
4. 1 Reglementarea fumatului
Persoana cu atribulii de conducere die cadrul fiecdrui operator economic sau al
fiecarei institu{ii publice'are obligalia sd reglementeze prin dispozilie scris5, frrmatul
4. Reguli Si mdsuri

,
/\
\-

teritoriul unititii

o reDrezinti.
in situatria in'care o construclie sau o amenajare este folosit6 _de mai. mulli
utilizatori, regiementarea fumah.rlui si: face prin dilpoz$le scnsd emiside proprietarul
constrgctiei sau al amenajarii respective, in-uqita de utilizatorii t!' catnd.
tn dispozilia privind reglementarea {irmatul ui se vor mentrola :
locurile 'cu p'eritot de incEndiu sau de explo4e, pe linga spafiile publice in9h1sq,
conform le!;ii, in care este interzis fumatul pau, dupp caz, acces*l cu^ hg5n,
s"ar' bri"hete: se orevid obligatoriu locurile cu schele, cofraie Si
:
'l '
"trfUtt"rl
; -..1i :.,,. ..".' : ,' -, ;:,y1 ).,:r :.;-:.:1,li,.ljlr:' .::;.',:it l.', I ,, l
,,::11.,t,:...
,
taza de coacere gr zonele impddurite;
locurile amenaiate pentru firmat;
piiJou""ii deitmnhte sa raspunda de supravegherea respectirii reglementirii, pe
iocuri si sectoare de activitate;
$i informatii necesare sI fie precizate pentru a diminua pericolul de
incendiu.
locurile in care este interzis fumatul se vor marca cu indicatorul "FUMATUL
De

De care

-

- ;itfi;t.

INTERZIS".
- -

-Lo"*it" in care este permis fumatul

PENTRU

zuMAT'.

se marcheazi cu indicatorul "Loc

Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cledirilor se vor amplasa la o
distantd mai mare de 40 m fata de locurile in care exist,l pericol de explolie: gaze $
,t.616" .66brrstibile, explozivi, vapori inflamabili etc., l0 m fata de l6curile In care

existii materiale solide combustibile: lemn, textile, hArtie, carton asfaltat, bitum, 9i 50
m fata de culturile de cereale pdioase in perioada coacerii gi recoltirii sau de zonele
impddurite.
Locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea cu
scrumrere sau vase cu apd, nisip sau pdmAnt,
instrucfiuni afiqate, cuprinz6nd mdsuri de prevenire a incendiilor gi reguli de
comportare in caz de incendiu;
mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor (stingatoare).
Scrumierele din interiorul clidirilor se vor amplasa asfel incdt sd nu fie posibila
aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar
draperii, perdele,
.ialwele.
n^nrlrcraa in qcnrrniere a ,ltot deseir!"i de rrraterille cort',hrrstihile clrm qrrnt
nartla, cartonul, textrlete, este rnterzlsa.
Golirea scrumierelor in cogurile de hArtie sau in alte locuri in care exista
materiale combustibile este interzisd.
Aruncarea la intimplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisd.
:
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AnexaNr.2

Lt /raL A/P,'+//2' &eol{
PERMIS DE LUCRU CU FOC
N

Se elib ereazl prezentul permis de

din

lucru cu foc doamnei/domnului
domnul ......... . ..., care urmeaz6 se
folosind ....
Lucrlrile incep la data de ........... ora ...., 9i se incheie la data de

, ajutat de

execute

la (in)
ora

.

Premergetor, pe timpul gi la terminarea lucrdrilor cu foc se vor lua urmitoarele misuri:
I . Indep6rtarea sau prot ejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucririlor
| 9i din apropierea acesteia, pe o nzd de..... metri, astfel:
l
I

2. Golire4 izolarea, spdlarea, aerisirea conductelor, utilajelor

3. Ventilarea spatiilor in care se execute

9i a

lucririle

sau

instalaliilor, prin

se realizeazd astfel

condiliilor cue favorizeazd producerea incendiilor qi a exploziilor, protejarea antifoc

a

materialelor din zond.
nceperea lucrdrilor cu foc s-a ficut in baza buletinului de
(acolo unde este cazul)
eliberat de

analizi nr....... din

6. Respectarea normelor de aplrare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru

t
7

n zona de lucru se asiguri urmitoarele mijloace de stingere

|

8. Lucrdrile cu foc deschis nu se executl dacd sunt condilii de

|

9. Pe timpul

I

lucrlrilor

se asigurd supravegherea acestora de

a

incendiilor

vint

c6tre

d[...

..r'.......

l0 $etul serviciului public voluntar/privat pentru situalii de urgenle este anunlat despre
incepere4 intreruperea gi incheierea lucririi. (acolo unde este cazul)
11. Controlul

misurilor de apdrare impotriva incendiilor

se

asiguri de citre

doamna,idomnul

l

lz

Sunraveell...lu::","r

I3. Incendiul

I

("

sau orice

alt eveniment se anunli la

, prin

14. Alte mdsuri specifice de aplrare impotriva incendiului

15. Personalul de execulie, control gi supraveghere a fost instruit cu

I

Responsabili

Emitentul

n care se
I

executd

lucririle

Executanlii lucririlor cu foc

(

cu foc se asiguri de cdtre doamna./domnul

Numele gi prenumele
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