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Pentru aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
pentru semestrul II pentru anul2018 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de

aparare impotriva incendiilor .

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt, Ing. Prichici Petrica ;

Examinand :

- Procesul-verbal decontrol alI.SU"Petrodava"al judetului Neamt, inregistrat la nr.897l din

15.10.2018,
- Referatulintocmit de seful SVSU ,d-l Podaru Ionut, inregistrat la nr. 10.186din 12.11.2018

- Expunerea demotive a primarului comunei inregistrata la nr. 10.187 dinl2.1l.20l8,
Avand in vedere prevederile :

- art. 13 lit." b" si lit." i ", art. 27 alin.(l) lit."e" din Legea nr. 307 I 2006 privind apararea

impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 18 din Ordinul MAI nr. 1601 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare ,

organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta , cu modificarile si

completarile ulterioare,
- art. 14 lit."e" si lit."f' din Ordinul nr. 16312007 pentru aprobarea Normelor generale de

aparare impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare .

- Legii nr.24l2000privind normele detehnica legislativacu modificarile si completarile

ulterioare,
- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,cu

modificarile si completarile ulterioare ;

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
In temeiul dispozitiilor art.36alin.(2) lit."d",alin.(60 lit."a"pct.8si art.45 din Legea nr.

21512001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare ;

uorAnAqrr :

Art. 1 Se aproba Raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru

semestrul II pentru anul 2018, conform anexei nr. 1.

Art. I Se aproba Masurile de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor

pentru anul 2018, conform anexei nr.2.

Art.3. Secretarul comunei, va comunica ptezenta institutiilor si persoanelor interesate .
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ANEXA
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RAPORT DE EVALUARE
a capacitatii de aparare impotriva incendiilor,

pe semestrul al-Il-lea , an 2018 si stabilirea masurilor de optimlzare a capacitatii de

aparare impotriva incendiilor

Subsemnatul Podariu Ionut angajat la Primaria din comuna Ion Creanga post Sef

SVSU, in anul 2018 , am afectuat activitatea de prevenire si informare a populatiei despre

necesitatea respectarii regulilor P.S.I. specifice unui anumit sezon s-arcalizat prin controale la

gospodariile cetatenilor, afisare de pliante si brosuri in zonele des frecventate de localnici

(avizier primarie, in statiile de autobuz, scoli, gradinite si agenti economici).

Pregatirea populatiei s-a efectuat prin informarea preventiva privind modul de

comportare in cazul manifestarii unor situatii de urgenta, privind:

- cunoasterea semnalelor de avertizare;

- cunoasterea si folosirea mijloacelor de protectie individuala, a locurilor de

adapostire exsistente si a modului de comportare a ocuparii lor;

Pregatirea elevilor s-a desfasurat in cadrul orelor de dirigentie si educatie.

Pe langapregatirea elevilor, actiunile de informare preventivaauvizat si celelalte

categorii de populatie, cum ar fi salariatii si pensionarii.

Pe linia de prevenire si informare au fost controlate 156 gospodarii la nivelul

Comunei Ion Creanga,unde s-a constatat ca au fost respectate regulile si masurile de

prevenire a incendiilor.

Pe timpul controalelor la gospodariile populatiei :

- au fost aplicate avertismente verbale.

- le-au fost prezentate Regulile de comportare in situatii de urgenta cum ar fi:

- reguli si masuri P.S.I. ce trebuie respectate in exploatarea instalatiilor si

consumatorilor electrici, buteliilor de aragaz si aparatelor de uz casnic,

- incendiile la gospodariile din mediul rural si modul lor de prevenire,

- exploatarea mijloacelor de caldura cu si fara mijloace de caldura la adaposturile

de animale si depozitele de ftuaje, prevenirea jocului copiilor cu focul,
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-preintampinarea izbucnirii incendiilor la gospodariile cetatenesti, atunci cand se

foloseste focul deschis;

Atat in perioada rece, cat si in perioada de vara au fost realizate o serie de activitati

specifice, cum ar fi:

- au fost identificate femeile gravide din Comuna Ion Creanga pentru a interveni intr-o

situatie de urgenta;

- au fost identificate persoanele cu dizabilitati si batranii cu varsta de peste 70 ani

Pe parcursul anului 2018 , s-au efectuat interventii in numar de 7 incendii pe raza

comunei Ion Creanga din care: 4 la case si 3 la campie , s-au gasit? proiectile explozive in sat

Ion Creanga unul in padurea Arinosu si unul langa locuinta fam.Munteanu .

In luna iulie din cavzaploilor torentiale au fost unele inundatii la unele curti

gospodaresti din sat Recea.s-a intervenit cu buldoexcavatorul.

Din cauza ploilor torentiale de la sfarsitul lunii iunie si luna iulie , s-a lucrat la

balastarea tuturor drumurilor neasfaltate si rupte de apa.

Conform Planului de pregatire pe anul 2018 am participat cu voluntarii la diverse

pregatiri profesionale organizare de catre ISU PETRODAVA Neamt.

In prima miercuri din luna se organizeazd exercilii de inqtiin{are, avertizare qi

alarmare in situalii de urgen!6, ce urmSresc antrenarea autorit[tilor administratiei publice

locale qi pregitirea populafiei.

In urma ninsorilor din data de 19.1 1 .201 8 am particip atla dezapezirea strazilor din

Comuna Ion Creanga si am intervenit cu utilajele din dotare .

NEREGULILB CONSTATATE SI RtrMEDIEREA ACESTORA,
coNFoRM OMAr 16012007

- Toaletarea copacilor ce blocheaza caile de acces masinilor mari de Pompieri si utilajelor

de dezapezire,

- decolmatarea santurilor si podetelor in dreptul fiecarei gospodarii

- eliberarea cailor de acces inguste ex.(balastru, carute,pamant etc.)

- monitorizarea batranilor din sate

- aducerea la cunostinta localnicilor pentru desfundarea cosurilor de fum pe perioada

sezonului rece de iarna,stransurile sa nu le aiba in marginea gardului de la drum sau la mai

putin de 10 metri de cosurile de fum.


