ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr.44 din 30 octombrie 2013

Privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
Consiliul local al comunei Ogra, intrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere :
- Raportul de specialitate nr.3843 / 25.10.2013 a cadrului tehnic PSI al comunei
Ogra, prin care se propune reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.13 lit.”b” din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare precum şi ale art.14 lit.”d” din Ordinul
nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
Văzând prevederile Ordinului nr.605/579/2008, pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea
miriştii, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.8 şi art.45 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1 Se aprobă Reglementarea lucrului cu foc deschis, prevăzută în Anexa
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Reglementarea fumatului, prevăzută în Anexa nr.2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul
comunei şi persoana desemnată cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Preşedinte de şedinţă ,
Demeter Iosif

Contrasemnează
Secretar,
Crefelean Anicuţa-Ramona
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Anexa nr.1 la
HCL nr.44 / 30.10.2013

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS
1.Lucrările cu foc deschis presupun executarea uneia dintre următoarele acţiuni:
sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea , arderea rezidurilor
combustibile, etc.
2. Este interzisa folosirea focului deschis in locuri in care se prelucrează, se
utilizează, se depozitează , se vehiculează, se manipulează materiale şi substanţe
combustibile sau care în prezenţa focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de
explozie, precum şi in apropierea acestora cum sunt:
-instalaţii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport şi disptibuţie a
gazelor combustibile(gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc)
şi a oxigenului;
-instalaţii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor
combustibile ( produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);î
-gospodării de ungere şi acţionările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide
combustibile;
-secţii şi ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului,modelării, acoperiri metalice,
intreţinere şi reparare a autovehiculelor şi utilajelor de ridicat şi stivuit, de vulcanizare,
tapiţerie, croitorie, etc;
- depozite de lichide combustibile ( benzina, benzen,vopsele, lacuri, solventi,
uleiuri, motorina, etc), material lemnos si produse din lemn, produse textile şi de hârtie,
carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi, etc.;
-încăperi în care se execută operaţiuni de spălare sau de curăţare cu produse
petroliere(benzina, neofalină, parchetin, petrosin, etc.)precum şi de vopsire în care s+au
folosit solvenţi inflamabili;
- încăperi în care se execută lucrări de finisaj cu substanţe combustibile;
- încăperi şi poduri ale clădirilor din materiale combustibile;
-laboratoare şi staţii pilot în care se utilizează substanţe combustibile;
-încăperi de încărcat acumulatori;
-încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare,
semnalizare, control trafic;
-încăperi speciale de cabluri electrice;
-construcţii publice pe timpul programului cu publicul

Utilizarea foocului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozieşi 10 m faţă de materiale sau substanţele combustibile (
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, etc.) fără a fi supravegheat şi asigurat.
3.Stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc
deschis- topirea bitumului, arderea rezdurilor combustibile, curăţiri prin ardere, etc cât şi
numirea persoanelor care supravegheză efectuarea lucrărilor cu foc deschis, revine
fiecărui conducător de instituţie.
4.Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul
instituţiei sau a persoanelor desemnate a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC,(
autorizaţie de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare
împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I nr.163/2007
5.Permisul de lucru cu foc se întocmeşte in 2 (două) exemplare dintre care unul
se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc
deschis iar celălalt rămâne la emitent.
Şeful sectorului de activitate în care se execută operaţiunea cu foc deschis are
obligaţia să asigure măsuri pentru:
-pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art.101 din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor;
-împrejmuirea cu panouri incombustibile cu îmălţimea de minim 2m fixate de
podea;
-protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de
2cm, cu tablă sau plăci de materiale necombustibile;
-îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile la o distanţă de cel puţin
10 m de locul sudurii sau tăierii;
-curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 50 cm de o parte şi de alta
în jurul punctului de sudură;
-umezirea cu apă sau protejatea cu panouri necombustibile a materialelor şi
elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântei,
flacără sau particole incandescente;
-înlăturarea posibilităţii ca sursele de foc să intre în contact cu materialele
combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare;
-amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi
a buteliei de oxigen: cel puţin 10 m intre acestea si locul de sudură si cel puţin 5 m între
ele;
- dotarea cu mijloace de primă intervenţie;
-instruirea specială a personalului care execută lucrarea;
-controlul după terminarea lucrării a locului in care s-a executat lucrul cu foc
deschis;
Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul
de lucru cu foc se dă de către executant emitentului.Echipamentele si aparatele utilizate

pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie in stare bună de funcţionare, de
acest lucru răspunzând executantul lucrării.
Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în
conformitate cu instrucţiunile furnizorului de către personal de specialitate.
6. Este interzisa arderea miristii, a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in
perioadele de caniculă, secetă prelungita cât si pe perioada de timp stabilită prin ordin al
prefectului. Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai
după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor legale.

PRIMAR,
Palaghie Marian
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Anexa nr.2 la
HCL nr.44 / 30.10.2013

REGLEMENTAREA FUMATULUI
1. Se interzice fumatul in toate locurile in care nu se admite folosirea foculi deschis
precum şi in în următoarele locuri:birouri, spaţii de lucru,săli de şedinţe, biblioteci,
arhive, săli de sport, săli de spectacole, grădiniţe, săli de clasă ce aparţin unităţilor
şcolare, magazii de materiale, depozite cu produse inflamabile, centrale termice,
staţii de distribuţie gaze naturale, bucătării, puncte de lucru unde se execută lucrări
pe bază de sudură cu flacără oxiacetilenică, magazii, spălătorii, spaţii de cazare
comună, încăperi unde sunt amplasate tuburi cu oxigen şi butelii incărcate pentru
aragazuri, pe holuri şi căile de acces dotate cu mochete sau covoare confecţionate
din material textil, staţii pentru incărcat acumulatori, încăperi cu echipament
electronic de calcul, lanuri de cereale in faza de coacere şi recoltare, zonele
împădurite, pe mirişti, în apropierea clăilor de fân şi în grajduri de animale, in clădiri
cu poduri şi mansarde construite din material lemnos, spatii destinate comercializării
de îmbrăcăminte, incălţăminte şi alte asemenea produse precum şi in alte locuri şi
spaţii care prezintă un real pericol de incendiu.
În toate locurile si in zonele in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare
de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.
2. Se admite fumatul in locurile stabilite prin dispoziţie de către fiecare conducător de
instituţie.
3. La locurile stabilite pentru fumat prin grija persoanei desemnate ca si cadru tehnic
PSI se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, lăzi cu nisip sau pământ si se vor
instala inscripţii „LOC PENTRU FUMAT”.
4. La locurile unde fumatul este interzis prin grija persoanei desemnate ca si cadru
tehnic PSI se vor instala inscripţii „FUMATUL INTERZIS”.
5. Scrumierele si vasele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc.) se amplaseaza
astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere(
darperii, perdele, jaluze, etc.)
6. In locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se
amplaseaza astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din
apropiere( draperii, perdele, jaluze, etc.)
7. Depunerea în scrumiere, vase sau gropi în care sunt resturi de ţigări a altor deşeuri
de materiale combustibile ( hârtie, carton, textile, etc.) este interzisă.
Golirea scrumierelor şi a vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care
există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este
interzisa.
8. Pentru nerespectarea prezentelor dispoziţii se vor aplica sancţiunile prevăzute de
lege.

PRIMAR,
Palaghie Marian

