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HOTARARE 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MASURILE DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS 
S/ A FUMA TULUI PE TERITORIUL COMUNEI ADUNA Tl 

Consiliul Local al comunei Adunati ~ judetul Prahoval intrunit in ~edinta ordinara in data de 
21 .03.2018; 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Adunati~ judetul Prahova prin care se propune 

,)robarea Regulamentului privind masurile de utilizare a focului deschis ~i a fumatului pe teritoriul comunei 
Adunati ; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunati ~ judetul Prahova; 

- avizul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economica-socialal buget-finante~ 
administrarea serviciului public ~i privat al comunei l agricultural gospodarie comunala l ecologie ~i protectia 
mediului l servicii a Consiliului Local Adunati ; 

In baza prevederilor : I 

- art.13 lit.b din Legea nr.307/2006 privind apararea incendiilorl cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- art.98 din Ordinul nr.163/2007 al ministrului Administratiei ~i I nternelor pentru aprobarea 
normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 

- art.36 alin.(2)1 lit."d"l alin.(6) lit. "a"l pct.8 ~i 9 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 1 
republicatal cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.1 ~i art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 I privind administratia publica 
locala republicata l cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSIL/UL LOCAL AL COMUNEI ADUNA T# adopta prezenta hotarare: 

Art.1 .Se aproba Regulamentul privind masurile de utilizare a focului deschis ~i a fumatului pe teritoriul 
comunei Adunati ~ judetul Prahova conform anexei nr.1 I parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse Ia indeplinire de primarul comunei Adunati d-nul 
Negotei Octavian ~i de ~eful SVSU d- nul Pulez Mihai. 

Art.3.Prezenta hotarare se aduce Ia cuno~ti inta publica persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 
secretarului comunei Adunati. 
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Anexa nr.1 Ia H.C.L Adunati nr.17 din 21.03.2018 

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MASURILE DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS Sl A FUMATULUI 
PE TERITORIUL COMUNEI ADUNA Tl 

1.Scopul si domeniul de aplicare 
Prezenta hot~rare are ca scop prevenirea ~i reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor 
pentru limitarea propag~rii ~i dezvolt~rii incendiilor, precum ~i de protectie a bunurilor ~i mediului impotriva efectelor 
incendiilor, timpul utilizarii focului deschis, Ia arderea miri~tilor , vegetatiei uscate ~i resturilor vegetale, precum ~i cu 
ocazia fumatului. 
Prevederile prezentei hotarari se aplica pe intreg teritoriul comunei Adunati de catre toate persoanele fizice ~i juridice. 
2.Reguli si masuri de apirare impotriva incendiilor Ia utilizarea focului deschis 
2.1 Reguli si masuri cu caracter general 
2.1.1 .Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu ~i pe timp de vant este interzisa; locurile cu pericol de 
incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se vor stabili ~i marca cu indicatoare de interzicere, atentionare ~i 

avertizare de persoanele in drept. 
2.1.2.Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unit~tilor ~i in gospodariile populatiei se va face 
numai in locuri special amenajate, in conditii ~i Ia distante care s~ nu permita propagarea focului Ia constructii, 
lepozite, culturi agricole, p~duri , plantatii sau Ia alte vecinatati. 
2.1.3.Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de~eurilor ~i a altor materiale combustibile se face in locuri special 
amenajate ori pe terenuri preg~tite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului Ia 
vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanent~ a arderii, precum ~i stingerea jarului dupa terminarea activit~tii. 
2.1.4.Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propag~rii focului Ia 

vecinatati , asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii. 
2.1 .5. Utilizarea focului deschis nu se ad mite Ia distante mai mici de 40 m fat~ de locurile cu peri col de explozie: gaze 
~i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fat~ de materiale sau substante combustibile: 
lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., far~ a fi supravegheat ~i asigurat prin masuri corespunzatoare. 
2.1 .6. Persoanele care raspund, potrivit legii, de cre~terea , educarea ~i ingrijirea copiilor vor lua toate masurile pentru 
prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii ~i in locuri in care se pot produce incendii. 
2.2 Reglementarea lucrului cu foe deschis 
2.2.1 .Administratorii operatorilor economici I conduc~torii institutiilor care i~i desfa~oar~ activitatea pe raza comunei 
Adunati vor reglementa, prin dispozitie scrisa, modul de executare a lucr~rilor cu foe deschis pe teritoriul unit~tilor pe 
care le reprezinta. 
2.2.2.Reglementarea lucrului cu foe deschis se va face cu respectarea prezentelor dispozitii ~i presupune 
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucr~ri cu foe deschis, cum sunt topirea bitumului , 
arderea de~eurilor combustibile, cur~tarile prin ardere, precum ~i a persoanelor care le supravegheaz~ ; 

"'~) stabilirea ~i marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzis~ utilizarea focului deschis; 
...:) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emit~ permis de lucru cu foe 
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere Ia cunostinta ~i p~strare a permisului de lucru cu foe; 
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru loc deschis. 
2.2.3.Distrugerea prin ardere a unor de~euri sau reziduuri combustibile se efectueaz~ cu respectarea legislatiei 
specifice privind protectia mediului. 
2.3 Efectuarea lucr~rilor cu foe deschis 
2.3.1 .Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, 
in constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu rise de incendiu sau 
explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile 
este interzisa. 
2 .3.2 . Lucr~rile prev~zute Ia alin. 1 se pot executa in spatiile respective numai dup~ ce s-au luat m~suri pentru: 
evacuarea persoanelor, indep~rtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, sp~larea, blindarea traseelor 
de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare ~i 
stingere a incendiilor. 
2.3.3. inaintea inceperii executarii lucr~rilor cu foe deschis, administratorii operatorilor economici/conduc~torii 
institutiilor sunt obligati s~ asigure instruirea personalului de executie, control ~i supraveghere asupra m~surilor de 
ap~rare impotriva incendiilor 
2.3.4.Lucrarile cu foe deschis se execut~ numai pe baza permisului de lucru cu foe, al c~rui model este prezentat in 
anexa nr.4 Ia O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap~rare impotriva incendiilor (publicat in 
M.O. nr. 216 din 29.03.2007, partea 1). 



2.3.5.Permisul de lucru cu foe se intocme~te in doua exemplare de catre persoana nominalizata din cadrul 
operatorului economic/institutie, dintre care unul se inmaneaza ~efului formatiei de lucru sau persoanei care executa 
operatiunile cu foe deschis, iar celalalt ramane Ia emitent. Permisul de lucru cu foe este valabil o singura zi.La 
terminarea lucrului, permisul de lucru cu foe se preda de catre executant emitentului. 
2.4 Masuri de aparare impotriva incendiilor premergatoare. pe timpul si dupa executatrea lucrarilor cu foe deschis 
2.4.1. $eful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. in care se executa operatiuni cu foe deschis 
are obligatia sa asigure masuri pentru 
- pregatirea locului; 
- instruirea personalului; 
- controlul dupa terminarea lucrarii. 
2.4.2.Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foe deschis numai echipamente ~i 
aparate in buna stare de functionare. 
2.4.3.Toate echipamentele ~i aparatele pentru executarea lucrarilor cu foe deschis se lntretin ~i se verifica in 
conformitate cu instructiunile furnizorului. 
2.4.4.ln timpul executarii lucrarii cu foe deschis, se va asigura : 
- supravegherea permanenta a flacarii , a raspandirii ~i a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale 
incandescente ~i a intensitatii fluxului de caldura; 
- strangerea ~i depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa; 
- lnchiderea robinetelor buteliei de oxigen ~i a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii executarii lucrarii 
.epa~e~te 10 minute; 
- interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena ; 
- neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari , schele etc.; 
- evacuarea carbidului din generator, In cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata. 
2.4.5.Dupa terminarea lucrarii , ~eful sectorului de activitate, va asigura urmatoarele masuri: 
- verificarea locului In care s-a executat lucrarea, precum ~i a spatiilor adiacente ~i a celor situate Ia cotele inferioare 
sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau 
degajari de fum etc.; 
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, ~i luarea de masuri in consecinta; 
- verificarea, Ia anumite intervale, pe parcursul mai multor ore ~i in timpul noptii, a situatiei existente Ia locul in care s-a 
efectuat lucrarea ~i in imediata apropiere a acestuia; 
- depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite Ia lucrare; 
- reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor ~i materialelor combustibile Ia eel putin 6 ore de Ia terminarea lucrarii; 
- colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop ~i depozitarea acestora intr-un loc special 
amenajat. 
3.Reguli ~i masuri de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis Ia arderea miri~tilor, 
vegetatiei uscate si resturilor vegetale 
3.1 Reguli si masuri cu caracter general 

. 1.1 . Miri~tea este terenul agricol pe care au ramas, dupa recoltare, partile inferioare ale tulpinilor de cereale paioase 
sau ale altor plante cultivate. Vegetatia uscata o reprezinta plantele ~i copacii cu radacina in pamant care s-au uscat ~i 
care nu se mai utilizeaza in sistemul economic. Resturile vegetale sunt de~eurile vegetale rezultate in urma 
activitatilor de curatare a copacilor, arbu~tilor, zonelor de siguranta de-a lungul drumurilor, de rarire a padurilor ~i 
altele asemenea. fn perioadele de canicula ~i seceta prelungita arderea miri~tilor , vegetatiei uscate ~i a resturilor 
vegetale este interzisa. Respectarea acestor prevederi va fi verificata de primarul localitatii impreuna cu ~eful 

serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati. 
3.1.2.Arderea miri~tilor , vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale poate fi interzisa pe o perioada de timp sau intre 
anumite intervale orare ale zilei prin ordinal prefectului. 
3.1.3.Primarul localitatii are obligatia sa aduca Ia cuno~tinta populatiei perioadele in care se interzice arderea miri~tii , 

vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale, precum ~i prevederile generale ~i specifice care trebuie sa fie respectate 
cand se executa arderi de miri~ti , vegetatie uscata ~i resturi vegetale. 
3.2 Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor Ia arderea miristilor 
3.2.1.Arderea miri~tilor se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi: 
- conditii meteorologice fara vant; 
- obtinerea acceptului autoritatii competente pentru protectia mediului; 
- parcelarea miri~tii in suprafete de maximum 10 ha, prin fa~ii arate;- izolarea zonei de ardere fata de cai de 
comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fa~ii arate; 
- desfa~urarea arderii numai pe timp de zi ; 
- asigurarea pana Ia finalizarea arderii a personalului de supraveghere ~i stingere a eventualelor incendii; 
- asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor ~i mijloacelor de stingere necesare; 



- asigurarea, In cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tr 
actare ~i a personalului de deservire; 
3.2.2.Pe terenurile in panta, arderea miri~tii se face pornind din partea de sus a pantei 
3.3 Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor Ia arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale 
3.3.1.Arderea vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi: 
- conditii meteorologice tara vant; 
- obtinerea acceptului autoritatii competente pentru protectia mediului ; 
- colectarea In gramezi a vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale in cantitati astfel incatarderea sa poata fi controlata; 
- executarea arderii In zone care sa nu permita propagarea focului Ia fondul forestier I constructii ~i sa nu afecteze re 
telele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale 
combustibile; 
- curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m; 
- desfa~urarea arderii numai pe timp de zi; 
- asigurarea mijloacelor ~i materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
- supravegherea permanenta a arderii; 
- stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii; 
- interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor. 
3.3.2.La executarea arderii vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale In cadrul gospodariei cetatene~ti , curatarea de 
vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi nu este obligatorie. 
,_4 Permisul de lucru cu foe 

3.4.1.Arderea miri~tii , vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu 
Focul. 
3.4.2.La executarea arderii vegetatiei uscate ~i a resturilor vegetale In cadrul gospodariei cetatene~ti obtinerea 
permisului de lucru cu focul nu este obligatorie. 
3.4.3.Emiterea permisului de lucru cu foe se face prin grija primarului de catre ~eful serviciului voluntar pentru situatii 
de urgenta . 
3.4.4.La primirea solicitarii pentru eliberarea permisului de lucru cu foe ~i a permiterii executarii arderii miri~tilor, 
vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, primarul va dispune verificarea de catre ~eful serviciului voluntar pentru si 
situatii de urgenta a lndeplinirii conditiilor ~i luarii masurilor de aparare impotriva incendiilor in vederea executarii ar 
derii In conditii de siguranta. In conditiile constatarii respectarii prevederilor privind arderea miri~tilor, vegetatiei u 
scate sau resturilor vegetale, primarul va transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul solicitantului, iar pe 
eel de-al doilea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 
3.4.5.Zona de siguranta a drumului judetean se va curata obligatoriu de vegetatia uscata ~i resturile vegetale de 

catre administratorii acestora ~i dupa caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. 
4.Reguli si masuri privind fumatul 
4.1 Reqlementarea fumatului 
4.1.1.Persoana cu atributii de conducere din cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice are 
·11igatia sa reglementeze prin dispozitie scrisa, fumatul pe teritoriul unitatii pe care o reprezinta. 
4.1.2.in situatia In care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului 
face prin dispozitie scrisa emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, lnsu~ita de utilizatorii in 
cauza. 
4.1.3.1n dispozitia privind reglementarea fumatului se vor mentiona : 
- locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice inchise, conform legii, in care este interzis 

fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje ~i 
e~afondaje, realizate din materiale combustibile, precum ~i lanurile de cereale In faza de coacere ~i zonele impadurite. 
- locurile amenajate pentru fumat;-persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe 
locuri ~i sectoare de activitate; 
- alte date ~i informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu 
4.1.4.Locurile in care este interzis fumatul se vor marca cu indicatorul "FUMATUL INTERZIS". 
4.1.5. Locurile In care este perm is fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT" 
4.1.6.Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor se vor amplasa Ia o distana mai mare de 40 m faa de locurile 
are exista pericol de explozie: gaze ~i lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10m fata de locurile in car 
exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, ~i 50 m fata de culturile de cereale 
paioase in perioada coacerii ~i recoltarii sau de zonele lmpadurite. 

4.1. 7 .Locurile stabilite pentru fum at se vor prevedea cu : 
- scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant; 
- instructiuni afi~ate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor ~ i reguli de comportare i n caz de incendiu; 



- mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare). 
4.1 .8.Scrumierele din interiorul cladirilor se vor amplasa astfellncat sa nu fie posibila aprinderea materialelor com
bustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. 
4.1.9.Depunerea In scrumiere a altor de~euri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, textilele, este 
interzisa. 
4.1.1 O.Golirea scrumierelor In co~urile de hartie sau In alte locuri In care exista materiale combustibile este interzisa 
4.1.11 .Aruncarea Ia intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzis. 
5.Stabilirea si sanctionarea contraventiilor Ia normele de prevenire si stingere a incendiilor 
5.1.1.Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea ~i sanctionarea contraventiilor 
normele de prevenire ~i stingere a incendiilor art. 1 pet. 3. litera r ~i s constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu 
amenda de Ia 1.000 lei Ia 2.500 lei : 
r)arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de~eurilor ~i a altor materiale combustibile , fara obtinerea permisului de lucru 
foe ~i fara luarea masurilor pentru lmpiedicarea propagarii focului Ia vecinatati; 
s)amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis In conditii ~i Ia distante care favorizeaza propagarea focului Ia 
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii ~i alte vecinatati 
5.1.2. Primarul poate constata contraventiile ~i aplica sanctiunile pentru faptele prevazute Ia art.1 pet. 3. lit. r ~is. 
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