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norAnAnEA NR. 16
Cu privire la: aprobarea modului de organizare a ap5r5riiimpotriva incendiilorin comuna

Fr6ncegti, judelul VAlcea

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedinti ordinarS public5 la data de 31.03.2021 la
care participH un numir de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedint6 condus6 de domnul
consilier Biluic5 Ion CHtHlin,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referat de aprobare nr. 1835/ 25.02.202L al primarului comunei FrAncegti cu privire la

inilierea proiectului de hot5rire;
-Referatul nr. 1761 din 23,02,2021 intocmit de Sef Serviciu SVSU;
- Rapoftul de specialitate nr. 2L701 03.03.2021 ;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotdr6re, intocmit

de cHtre secretarul localit5tii nr.225L din 03.03.2021;
- Avizul comisiei pentru invH!6m6nt, culte, sinHtate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 16 din 24.03.202L;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protedia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comeft nr. 16 din 24.03.202L I ',

- Avizul comisiei pentru administratie public5 localE, juridicE, ap5rarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 16 din 24.03.202L ;

- Anunlul nr. 1836/25 .02.2021privind aducerea la cunogtint5 public6 a proiectului de hot5r6re;
- Procesul verbal de afigaj nr. L837125.02.2021 ;
tn conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea 30712006 privind apirarea impotriva incendiilor,

republicat5 gi ale art. 14 lit.b) din OMAI 16312007 pentru aprobarea Normelor Generale de apdrare
impotriva incendiilor, art. t29 alin. 2 lit d) 9i alin. 7 lit h) din OUG nr. 57120L9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, Legea nr, 5212003 privind transparenla
decizionalS.

tn temeiul art. 139 alin. 1 9i art. 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 571 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num5r de 15 voturi "pentrui 0 voturi
,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,jmpotrivS" a fost adoptat5 urm5toarea:

HoTARARE
Art. 1- Se aprobd ,,Modul de Organizare a ApSrdrii impotriva Incendiilor in comuna Francesti,

judetul Vdlcea" conform anexei care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re. 
:

Aft. 2 Primarul comunei Fr6ncegti va emite dispozilia de numire a cadrului tehnic.

Aft. 3 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotir5ri se incredinleazd primarul prin Serviciul
SVSU din cadrul aparatului de specialitate. 

i

Art. 4- Prezenta hotdrdre se comunicS, prin grija secretarului general , Instituliei Prefectului
Judelul V6lcea, primarului comunei Fr6ncegti, 9i afigare pentru aducere la cunogtinlH publicS.

ContrasemneazS,

Nr. 15 din 31.O3.2021
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

Pregedinte de gedin[5,
Bdluici lonlStilin Secretar

Jr. Du





Anexa 1 la H.C.L. 16 din 31.03.2021

MODUL DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA
INCENDIILOR iN COUUNA T'NANCESTI,

Scopul qi domeniul de aplicare
Prezenta hotirAre are ca scop reglementarea organizdrii apirdrii impotriva incendiilor pe

teritoriul comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea.
Apdrarea impotriva incendiilor, a vielii oamenilor ;i a bunurilor materiale, constituie o

problemd de interes public, cu caracter permanent, la carc trebuie sI participe, in condi{iile legii,
autoritdtile administraliei publice locale precum gi toate persoanele fizice gi juridice aflate pe
teritoriul comunei FrAnce;ti.

Apdrarea impotriva incendiilor reprezintd ansamblul integrat de activitdli specifice, mdsuri
gi sarcini organizatorice, tehnice, operative cu caracter umanitar Ei de informare publicd .

CAP. I. Conlinutul organizdri activitdlii de apdrare impotriva incendiilor

Art"1. Organizarea aplrlrii impotriva incendiilor in comuna Frffncesti presupune:

a). stabilirea structurilor cu atribufii in domeniul apdrdrii impotriva incendiilor;
b). elaborarea , aprobarea gi difuzarea actelor de autoritate : decizii, dispozilii, hotdrAri qi

altele asemenea, prin care se stabilesc rdspunderi pe linia apdrdrii impotriva incendiilor;
c). elaborarea, aprobarea qi difuzarea documentelor gi evidenlelor specifice privind apdrarea

impotriva incendiilor;
d). organizarea ap6r[rii impotriva incendiilor la locurile de munc[;
e). planificarea gi executarea de controale proprii periodice, in scopul depistdrii, cunoaqterii

qi inldturdrii oriciror stiri de pericol care pot favoriza inifierea sau dezvoltarea incendiilor;
f). analiza periodicd acapacitit\ii de apdrare impotriva incendiilor;
g). elaborarea de programe de optimizare a activitdtrii de aparare impotriva incendiilor;
h). indeplinirea criteriilor qi a cerinlelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, ceftificare,

agrementare, prevdzute de actele normative in vigoare;
i). realizarea unui sistem operativ de observare qi anunlare a incendiului, precum gi de

aleftare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
j). asigurarea func(iondrii la parametrii proiectali a rnijloacelor tehnice de apbrare impotriva

incendiilor;
k). planificarea interventiei salaria{ilor, a populaliei qi a for(elor specializate, in caz de

incend iu;
l). analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor qi stabilirea imprejuririlor gi a

factorilor determinanfi, precum qi a unor mdsuri conforme cu realitatea;
m). reglementarea raporturilor privind apdrarea irnpotriva incendiilor in rela(iile generate de

contracte / convenfii;
n). asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu foc, fiqele de instruire;

CAP.II. Structuri cu atributii de apdrare impotriva incendiilor in comuna
Frdncesti



2.0, ln comuna Fr6ncegti, in domeniul situaliilor de urgen!6 se stabilesc urmdtoarele
structuri:

1. Comitetul local pentru situalii de urgenld
2. Central operativ cu activitate temporard
3. Serviciul voluntar pentru situalii de urgen!6
4.. Cadrul tehnic si personal de specialitate cu atribulii in domeniul apdrdrii impotriva

incendiilor

Art. 2. La nivelul comunei Fr6ncesti pe linia situa{iilor de urgen{i func(ioneazl
urmltoarele structuri organizorice:

2.1. PRIMARUL

Conform prevederilor art. l4 din Legea 30712006 actualizatd, privind apdrarea impotriva
incendiilor, primarul are urmdtoarele obligafii principale:

a). Asigurd elaborarea Planului de Analizir qi Acoperire a Riscurilor qi aplicarea acestuia;
b). Asiguri respectarea criteriilor de performanld pentru constitr-rirea serviciului voluntar gi

elaborarea regulamentului de organizare gi funcfionare al acestuia;
c). Coordoneazd organizarea permanentd a intervenlieiin caz de incendiu la nivelul unitdtii

administrativ teritoriale, asigurd participarea la interven{ie a serviciului voluntar de situatii de

urgenld cu mijloacele din dotare qi conduce interven{ia, p6nd la stingerea incendiului ori pdnd la
sosirea fo4elor de interven{ie a inspectoratului;

d). Asigurd controlul respectdrii mdsurilor de apdrare impotriva incendiilor pe timpul
adundrilor sau manifestirilor publice;

e). Asigurd controlul respectdrii misurilor de apdrare impotriva incendiilor la construc{iile gi

instalaJiile tehnologice apar{in6nd domeniului public qi privat al unitdlii administrativ teritoriale,
precum gi la instituliile publice;

f). Dispune verificarea ?ndeplinirii mdsurilor stabilite prin avizele, autoriza(iile qi acordurile
pe care le emite;

g)" Asigurd realizarea qi menlinereain stare de func{ionare a cdilor de acces, a sistemelor de

anunlare, alarmare, precum gi de alimentare cu apd in caz de incendiu;
h). Organizeazd qi executS, prin serviciul de urgenld voluntar, controlul respectdrii regulilor

de apdrare impotriva incendiilor la gospod[riile cetdtenegti; informeazd populalia cu privire la
modul de comportare qi de interven{ie in caz de incendiu;

i). Asigurd incadrarea serviciului de urgen!6 voluntar cLl personal atestat in condiliile legii, 
-precum gi pregdtirea profesional6 gi antrenarea acestuia;

j). Asigur[ condiliile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgen!6 voluntare qi a
cercurilor de elevi ,, Prietenii pompierilor"

k). Asigurd dotarea serviciilor de urgen!6 voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice
pentru aparare impotriva incendiilor qi echipamente de protec{ie specifice, carburan{i, lubrifianli
qi alte mijloace necesare sus{inerii opera{iunilor de interven}ie, inclusiv hrana qi antidotul pentru
participan(ii la interven[iile de lungd durat6;

l). Informeazd de indatd, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea gi stingerea, cu
fo4e gi mijloace proprii, a oricdrui incendiu pe raza unitilii administrativ - teritoriale, iar in
termen de 3 zile lucrdtoare completeazd gi trimite acestuia raportul de interven{ie;

m). Analizeazd. anual dotarea cu mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor gi asigurd
completarea acestuia, conform normelor in vigoare;

n). Comunicd de indatd inspectoratului scoaterea $i repunerea din/in func[iune a oricdrei
autospeciale de intervenfie, precum qi in scris, dotarea cu autospeciale de intervenlie a serviciului

o). Asigur5, prin mijloacele avute la dispozilie, desfEgurarea activitdtilor de informare qi

educalie antiincendiu a populaliei;
p). Analizeazd Si soluJioneazd petiJiile cetdtenilor in problema apdririi impotriva incendiilor;



r). indeplinegte orice alte obligalii prevdzute de lege pentru apdrareaimpotriva incendiilor a

comunit[1ii locale;

a). Este vicepreqedinte al Comitetului Local pentru Situa{ii Urgen{6 Francesti gi inlocuitorul
de drept al primarului in momentul absen(ei acestuia;

b). Prin delegare primarul ii poate atribui gi alte sarcini pe linie de Prevenirea gi Stingerea
Incendiilor, cdt gi Protectie Civil6;

c). Coordoneazd gi indrumd componen{a de prevenire din cadrul SVSU. Francesti gi echipele
specializate ale societbfilor gi institu{iilor din subordinea Consiliului Local;

2.3. SECRETARUL GENERAL

a). Este membru al Comitetului Local pentru
b). Participd la gedin[ele Comitetului Local

hotlrdrile acestuia;
c). Avizeazd legalitatea dispoziliilor primarului cu privire la activitatea de PSI. qi Proteclie

Civil6;
d). Asiguri aducerea la cunogtinfd publicd a hotdririlor qi dispozifiilor cu caracter PSI. qi

ProtecJie Civi16;

2.4. Comitetul Local pentru Situa{ii de Urgen}d

Este aprobat prin dispozitrie a primarului qi are urmdtoarele atribuJii principale;
a). Informeazd prin Centrul Operafional Jude{ean, privind stdrile potenfial generatoare de

situatii de urgenld qi iminenta amenin!6rii acestora;
b). Evalueazb situaliile de urgen![ produse pe teritoriul unitdlii administrativ - teritorial,

stabilesc mdsuri gi acliuni specifice pentru gestionarea acestora gi urmiresc ?ndeplinirea acestora;
c). Declard cu ajutorul prefectului, starea de alertd pe teritoriul unitSlii administrativ -

teritoriale;
d). Analizeazd qi avizeazd Planul Local pentru Asigurarea Resurselor Umane, Materiale gi

Financiare necesare gestiondrii situafiilor de urgen(6;
e). lnformeazdComitetul Judefean qi Consiliul Local asupra activitS{ii deslbqurate;
f)" indeplinesc orice atribulii gi sarcini stabilite de lege sau de organismele gi organele

abilitate;

2.5. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentd

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenf6, la Comuna Frdnceqti a fost infiin(at, qi

actualizat prin hotdr0re de consiliul local, Organigrama care cuprinde gi Serviciului
Voluntar pentru Situa(ii de Urgen[6 de Categorial- a, in subordinea Consiliului l,ocal al
comunei Francesti, judetul Vdlcea, av6nd sarcina sd efectueze 2 controale anual (lunile
Aprilie - Mai gi lunile Octombrie - Noiembrie ), pentru prevenirea incendiilor gi
remedierea deficientelor constatate la gospoddriile populafiei, asociatii de proprietari,
agen(i economici gi institulii de invdtamdnt, direct subordonate primdriei1'

Activitfiile de prevenire a incendiilor se desfbgoard de cdtre personalul din
compartimentul de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen[6 al
comunei Francesti, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul pentru situafii

Situalii Urgen{I Francesti;
pentru Situafii Urgen[6 Francesti qi avizeazd,

1.

2.



Urgenfd ,, General Magheru" al judelului V6lcea gi aprobat prin ordin al rninistrului
adrninistrafiei qi internelor qi prin hotdrdre de consiliu local .

3. Principalele problerne aflate in aten{ia membrilor Serviciului Voluntar pentru
Situalii de Urgenti sunt urm[toarele:

a). identificarea gi evaluarea riscurilor de incendii;
b). verificarea mdsurilor specifice instalatilor electrice;
c). verificarea misurilor specifice instala(iilor de incdlzire pe timp de iarn6;
d). verificarea mdsurilor specifice sezonului canicular gi in special ca urmare a aprinderii

vegetafiei uscate pentru curdlirea prin ardere a zonelor cu vegetaiie uscatd;
e). informarea oportun[ cu deficien(ele constatate gi urmdrirea remedierii acestora;

2.6. Controlul indeplinirii mdsurilor de apdrare ?mpotriva incendiilor

Va fi efectuat anual, pe l6ngd cel al membrilor Serviciului Voluntar pentru Situafii de

Urgen{d al comunei Francesti gi de cdtre personalul Serviciului de Prevenire din cadrul
Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!6 ,,General Magheru" al judelului V6lcea, care va
sanc{iona neregulile constatate conform HGR. nr.537 din 06-06-2007.

2.7 . Dispozi\ia primarului comunei Francesti

Prin Dispozilia primarului comunei Francesti a fost numit in funcfia de SEF Situalii
Urgenfd domnul Cerneanu Ilie-Renatu, indeplinind func(ia de $ef Serviciu Voluntar pentru

Situalii de Urgen(d al comunei Francesti conform dispoziliei nr.1632 din data de 03 noiembrie
2008.

2.8. Obligaliile Consiliului Local

a). Aprobd Planul de Analizd qi Acoperire a Riscurilor, pentru Unitatea administrativ -
teritoriali pe care o reprezint5, stabilegte resursele necesare pentru aplicarea acestuia gi il
transrnite inspectoratului in raza cdruia funclioneazh;

b). Emite hotdr6ri, in condiliile legii, cu privire la organizarea activitItii de ap[rare
impotriva incendiilor in unitatea administrative - teritoriali pe care o reprezintd;

c). Instituie reguli pi mdsuri specifice correlate cu nivelul gi natura riscurilor locale;
d). lnfiinleazd la propunerea primarului, cu avizul Inspectoratului General pentru Situalii de

Urgen{[ ,,General Magheru" al judefului Vdlcea, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenf[ al
comunei Fr6nceqti gi aprobd Regulamentul de Organizare gi Funcfionare al acestuia;

e). Desemneazd geful Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen{6, la propunerea
primarului, cu avizul inspectoratului;

f). Prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele
necesare in vederea organizdrii, inzestrdrii, funcfiondrii gi indeplinirii atribufiilor legale de cdtre

serviciul de urgent[ al comunei infiintat qi exercitd controlul folosirii acestuia;
g). Cuprinde anual in bugetul propriu, sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din

dotarea serviciului voluntar, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
precum gi pentru asigurarea de persoane gi rdspundere civild a personalului cu atribufii pe linie
de intervenfie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori
alte asemenea evenimente intervenite in timpul gi din cauza indeplinirii atribuliilor specifice;

h). Asigurd includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticd qi de amenajare
a teritoriului, a cdilor de acces pentru interventii, a lucrdrilor pentru rcallzarea sistemelor de

anunfare, alarmare,precum qi de alimentare cu apa in caz de incendiu;



i). Analizeazd, semestrial gi ori de cdte ori este nevoie, capacitatea de apdrare ippotriva
incendiilor 5 unitdlii administrative - teritoriale pe carc o reprezim\nta gi informeaz[
inspectoratul cu privire la mdsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j). Asiguri imobile qi spafii amenajate corespunz[tor pentru func{ionarea serviciului de

urgen([ voluntar, precum gi mijloacele de comunica[ii necesare;
k). Indeplinegte orice alte atribufii prevdzute de lege pentru apdrarea impotriva incendiilor;

CAP.I[. Actele de autoritate, documente specifice gi evidenta privind
apdr ar ea impotriva inc endiilor

Art. 3. Actele de autoritate privind apdrarea impotriva incendiilor emise de Consiliul Local
sunt:

a). Hot[rArea de aprobare a Planului de Analiz[ gi Acoperire a Riscurilor aferent unitdlii
administrativ - teritoriale pe care o reprezintd;

b). Hotdrdri privind modul de organizare a ap[rdrii impotriva incendiilor in unitatea
administrativ - teritoriald; 

i

c). Reguli gi mdsuri specifice de apirare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul qi natura
riscurilor locale;

d). Dispozifie privind reglementarea lucrului cu foc deschis gi a fumatului;
e). Raportul semestrial de evaluare a capacitillii de apdrare impotriva incendiilor;
f). Mdsuri de optimizare a capacitdlii de ap[rare impotriva incendiilor;
g). Documente privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgen{b: hot[rdre de infiintare,

regulament de organizare gi funcfionare, dispozilie de numire a gefului serviciului;
h). Dispozi{ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribulii in

domeniul apdraii impotriva incendiilor, conform legii;

Art,4, Documentele specifice privind aplrarea impotriva incendiilor emise de primar sunt:

a). Planul de Analizd gi Acoperire a Riscurilor;
b). Fiqa localitdlii, la solicitarea inspectoratului judetean pentru sitaJii de urgentd;
c). Raport de analizd a dotdrii cu mijloace de ap[rare impotriva incendiilor, intocmit anual,

la o datd anterioard definitivdrii bugetului local; 
l

Art.S. Documentele pi eviden(ele specifice aplririi impotriva incendiilor la unitdfile
administrativ- teritoriale trebuie sI cuprindi cel pufin:

a). Planul de Analizd gi Acoperire a Riscurilor;
b). Fisa localit5lii, la solicitarea inspectoratului jude{ean pentru sitatrii de urgentd; i

c). Avizele gi autoriza{iile de securitate la incendiu, oblinute pentru construcfiile, instalatiile
tehnologice gi pentru alte amenajdri din patrimoniu propriu, insofite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat labaza emiterii lor;

d). Date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa[ii urgen{[, conform
criteriilor de performan{[; 

'

e). Lista operatorilor economici / institu(iilor cu care sau incheiat contracte de inchiriere /
conven[ii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora gi 6 numdrului permiselor de luou
cu foc, inclusiv pentru arderea mirigtilor;

f). Note de control / constatirile din carnetele de control ale serviciului voluntar pentru
situalii de urgen[6;

g).Fi9eledeinstruire,conformreglement6rilorspecifice;
[1. fvidenla exerciliilor de alarmare gi .uu.uui. din gcoli 9i unitd]ile direct subordonate,

efectuat de SVSU. Francesti, avind anexate concluziile rezultate din efectuarea acestuia;



i). Notele de control gi procesele verbale intocmite in urma controalelor preventive proprii
sau ale autoritStilor de stat competente;

j). programe/ planuri cuprinz6nd m[suri gi acliuni proprii sau rezultate in urma constat[rilor
autoritetilor de control pentru respectarea reglementdrilor in domeniu;

CAP.IV. Organizarea pregdtirii, in domeniul Situatiilor de Urgen!6 la nivelul
comunei Francesti

Art. 6. Pregdtirea in domeniul situafiilor de urgenfd are ca scop insuqirea
cunogtinfelor, formarea qi perfecfionarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii qi
reducerii efectelor negative ale situafiilor de urgen{I in zona de competen{i;

, Pregltirea in domeniul situafiilor de urgenfi se va realiza pe niveluri de
competenfi, structuri funcfionale gi pe categorii de personal, fiind structuratl astfel:

I

a). Pregdtirea primarului, viceprimarului gi a secretarului cu atribufii in domeniul situatiilor
de urgenJd se va realiza prin cursuri in cadrul Centrului Nafional de Pregdtire pentru
Managementul Situa{iilor de Urgent[ Ciolpani gi Centrul Zonal Craiova, prin convocdri, V
instructaje, antrenamente de specialitate, aplica[ii, exercilii gi concursuri organizate la nivelul
instituliilor respective, precum gi de Inspectoratul pentru Situafii Urgen[6 ,, General Magheru" al
judetului V6lcea;

b). Pregdtirea primarului localit[1ii, se executd prin cursuri cu scoatere de la locul de muncd,
o datd la2 - 4 ani timp de 5 zile, organizate de Inspectoratul pentru Situafii de Urgen{6 ,, General
Magheru" al judefului V6lcea, potrivit art.S, alin.3 din Ordinul comun nr. 991291412013 cu
modifi cdrile ulterioare;

c). Pregdtirea conducdtorilor instituliilor publice gi operatori economici cu sursd de risc, de
pe raza localit6lii, se executd prin:

- convocare de preg[tire, anual, cu durata de 6 ore, cu conducdtorii operatorilor economici gi

institutii publice organizate de Comitetul Jude(ean pentru Situalii de Urgenfb prin Inspectoratul
pentru Situafii de Urgen!6,, General Magheru" aljudelului VAlcea.

- instruire annual, cu durata de 4 - 6 ore, cu conduc[torii / directorii de unitdtri / institulii de
invd{dmAnt gi personalul didactic desemnat sd execute preg[tirea pe raza localitdlii - organizatd,
de lnspectoratul pentru Situalii de Urgenld ,, General Magheru" aljude{ului VAlcea.

d). Pregdtirea membrilor Comitetelor Locale pentru Situalii Urgenld se executd prin:
- un curs de pregdtire cu scoatere de la locul de muncd, o datd la 2 -4 ani cu durata de 5 zile

organizal de Centrul Zonal de Pregdtire Craiova;
- un instructaj de pregdtire, semestrial cu durata de 2 -3 ore organizat de Comitetul Judelean

pentru Situalii de Urgen!6;

e). Pregdtirea $efilor Centrelor Operative cu activitate temporard, Cadrelor Tehnice cu
atribulii in domeniul apdrdrii impotriva incendiilor se executi prin:

- cursuri cu scoatere de la locul de munc6, in cadrul Centrului NaJional de Pregdtire pentru
Managementul Situa{iilor de UrgenJb Ciolpani;

- un instructaj de pregdtire, annual cu durata de 4 ore, pe centre de pregdtire, organizat de
Comitetul Judefean pentru Situalii de Urgen!6 prin Inspectoratul pentru Situalii de Urgen[6 ,,
General Magheru" al judelului VAlcea.

f). Pregdtirea personalului Centrelor Operative cu activitate temporari de la commune se
executd printr-un antrenament de specialitate, annual, cu durata de 2 -4 ore, organizat de Centrul
Operativ Judelean, condus de Pregedintele Comitetului Local pentru Situalii de Urgenf6.



g). Preg[tirea $efului Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen(d al localitbtii se executd
prin:

- un curs de pregdtire cu scoatere de la locul de munc6, o datd la2 -4 ani, cu durata de 10 - 15
zile, organizat de Centrul Na[ional de Perfec{ionare a Pregdtirii pentru Managementul Situafiilor
de Urgenfd Ciolpani;

- o convocare de pregdtire, trimestrial, cu durata de 6 ore organizat de Inspectoratul pentru
Situafii de Urgen[6,, General Magheru" al judetului V6lcea;

- un instructaj de pregdtire, semestrial, cu durata de 2 -4 ore, organizat de pregedintele
Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd;

h). Pregdtirea specialigtilor pentru prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii
de Urgen{6, se executl prin cursuri cu scoatere de la locul de munc6, cu durata de 5 zile
organizate de Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgen{6,, General Magheru" al judefului Vdlcea.

i). Pregbtirea personalului component al serviciului Voluntar pentru Situa(ii de Urgentd al
localitfiii se executd prin :

- gedin!6 teoretic - aplicativd, cu durata de 2 - 3 ore, condusd de geful Serviciului Voluntar
pentru Situa(ii de Urgen{[, trimestrial;

- gedintd practic - demonstrativ6, cu durata de 1 - 2 ore, condus[ de qeful Serviciului Voluntar
pentru Situa{ii de Urgen[6, trimestrial; j

j). Pregdtirea salaria[ilor din institu(iile publice gi operatorii economici se realizeaza prin
instructaje gi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, addpostire, de prim ajutor, in
funcfie de tipurile de riscla care sunt expugi. Categoriile de instructaje, principiile, modalitilile,
cerintele qi condiliile organizdrii activiidlii de inslruire sunt stabiliie prin Oidinul Ministrului
Administrafiei pi Intemelor nr. 71212005, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

k). Popula{ia se instruiegte prin participarea la exerciliile de alarmare publicd organizate de
autorit6tile administrafiei publice locale, exerci{iile de specialitate organizate de serviciile
profesioniste pentru situafii de urgenta, prin intermediul mass - media gi prin ac{iunile
organizafiilor neguvemamentale, potrivit specificului acestora;

l). Pregdtirea pregcolarilor gi elevilor se organize azd gi se desfbgoa rd, in bazaProtocolului
privind pregdtirea in domeniul protecfiei civile a copiilor gi elevilor incheiat intre Ministerul
Educafiei, Cercetirii gi Tineretului gi Ministerul Internelor gi Reformei Administrative prin
Inspectoratul pentru Situafii de Urgen]6 ,, General Magheru" al jude(ului Vdlcea gi Inspectoratul
$colar Vdlcea;

- pregdtirea pregcolarilor gi elevilor se desfrgoard prin parcurgerea temelor de specialitate gi
prin activitdfi extraqcolare incluse in cadrul programelor gi planurilor activitdlilor de profil, in
funcfie de particularit[tilor de vdrsta specifice nivelurilor de invdfdmant;

- pregcolarii desfEgoard sdptdmdnal (30 min - 1 ord), activit6ti teoretic - aplicative gi
semestrial un antrenament (30 min.), conduse de personalul didactic desemnat sd execute
pregdtirea;

- elevii desfdgoard semestrial cel putin un antrenament practic privind modul de comportare gi
de actiune in cazul producerii unor situa{ii de urgentd (cutremur, incendiu in interiorul sau
exteriorul clddirii, inundalii, explozii, accident chimic in vecindtate), in func{ie de factorli de risc
existenfi, alte activitdJi de pregdtirc inbazaprotocoalelor incheiate cu inspectoratuljudetean;

CAP.V. Desfbgurarea gi finalizarea activitdlilor de prevenire



Art. 7 . Ativitdtrile de prevenire in sectorul de competen![ se desfhgoard:

a). de doud ori pe an, de regul[ prim[vara qi toamna, la gospoddriile popula]iei;
b). premerg[tor inceperii anului qcolar gi sezonului rece, la unitilile de inv6{[mAnt;
c). o datb pe an, la operatorii economici gi instituliile publice din subordinea consiliului local;

d). anterior qi pe timpul adunirilor sau manifestdrilor publice;

e). pentru verificarea petiliilor cetd{enilor in probleme privind situatriile de urgenJ6, cu scopul
de a face propuneri primarului pentru solulionarea acestora;

Art.7.1. Anterior controlului se studiazd:

a). reglementdrile specifi ce;
b). documentele de control proprii qi ale serviciilor profesioniste pentru situalii de urgen!6,

intocmite anterior;
c). situalia operativd specificd;
d). alte materiale documentare / informative;

A11.7.2. Controalele se finalizeazd astfel:

a). prin consemnarea neregulilor in carnetele cu constat6rile rezultate din controale - cele de la

gospoddri ile populaJiei ;

b). prin not[ de control - cele de la institu{iile publice qi operatorii economici din subordinea

consiliului local, de la unitdlile de invdfim6nt gi de la operatorii economici din sectorul de

competen{6;

At't.7.3 Constat[rile rezultate in urma controalelor executate la gospod[riile populaliei sunt

aduse 1a cunogtin![ proprietarilor prin consemnarea semndturii acestora in carnet;

Art.7.4. Dupd finalizarea activitdtrii de control, personalul compartimentului de prevenire

prezintd qefului de serviciu carnetele cu constatdrile rezultate sau notele de control;

Art.1.5. $eful Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!6 inm6neazd primarului,
sdptimAnal, toate documentele de control incheiate in sdpt[m6na anterioard, in vederea

constatdrii contravenliilor qi aplicdrii sancliunilor contravenlionale, conform reglementdrilor in
vigoare;

Aft.8. Pe baza constatdrilor rezultate, qeful serviciului voluntar intocmegte, semestrial,
analiza activitdlii de prevenire gi a neregurilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului
local qi propune mdsuri pentru remedierea acestora;

CAP.VI. inqtiin{are a, Avertizarea popula}iei in Situa}ii de Urgen!6

Art,9. Organizarea gi asigurarea activitdJii de ingtiinlare, avertizare qi alannare in situalii de

urgen(d la nivelul localit[1ii Francesti se realizeazd conform prevederilor OMAI. Nr.l259 12006
privind aprobarea Normelor de Organizare pi Asigurare a Activitdtii de Ingtiinfare, Avertizare gi

Alarmare in Situalii de Urgen{6.
Acestea se realizeazd prin :

a). O sirenaelectrica, amplasata pe acoperigul $colii gimnaziale Francesti, din satul Francesti.
b) clopotele bisericilor din satele Francesti, Dezrobiti, Mosteni, Balutoaia,

Manailesti,Genuneni si Viisoara



Art. 9.1, Semnalele de alarmare acusticd a populafiei fiind urmdtoarele:

a). Semnalul de Alarmil Aeriani - este compus din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauz6
de 4 secunde intre ele;

b). Semnalul de Alarmi la Dezastre - este compus din 5 sunete a cdte 16 secunde fiecare cu
pauzd de l0 secunde intre ele;

c). Semnalul de Prealarmd Aeriani este compus din 3 sunete a cAte 32 secunde fiecare cu
patzd de 12 secunde intre ele; :

d). Semnalul de incetarea Alarmei se compune dintr-un sunet continuu, de aceeagi intensitate
cu durata de 2 minute.

Art.9.2. Introducerea semnalelor de alarmare se face pe baza hotdrdrii Comitetului Local
pentru Situafii de UrgenJ[ Francesti, la ordinul pregedintelui acestuia (primar)

Ar. 10. Situaliile de Urgen[6 care se produc pe teritoriul comunei Francesti se anun{6 astfel:
a).La nr de urgentd 112 - Dispecerat Unic Situatii Urgent6;
b). La w.0250748201 - ISU ,, General Magheru" Rm. Vdlcea;
c). La nr.0250762601 - SVSU. Francesti;

Pregedinte de gedintS,
Bdluici Ion Citilin

Nr" 16 din 31.03.2021
Comuna Fr6ncegti, judeful V6lcea

\,t
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Contrasemneazi,
Secretar General,




