
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE
privind reglementarea modului de executare a lucrdrilor cu foc deschis

pe teritoriul comunei Tibucani, judetul Neamt inr€gistrat sub Nr. 6 din 13 ianuarie 2022

RUSU IOAN, primarul comunei Tibucani, judetul NeamU

- Avend in vedere prevederile art. 13 litera ,,b,, din Legea N. 30712006 privind aperarea
impotriva incendiilor 9i art 14, litera,d" Si art 98 din O|4AI nr. 163 IZOOT,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) tit. b), alin. (7), lit. h), art. 136 atin. (1), art. 139
alin. (1) si art.196 alin. (1) lit.a) din o.u.G. nr. 5712019 privind codul administrativ, cu modific5rile
9i complettrile ulterioare,

HOTARiSTE:

AEJ Se aprobS reglementarea modului de executare a lucrErilor cu foc deschis pe teritoriul
comuneillbucani, judelul Neamt, dupE cum urmeaz5:

lucrdfi clr foc Ce#his (topirea bitumutui, arderea reziduuritor-om=bustr'br'le,-urH;iriln-i-a?iE[
operatiuni de sudur; prin lipire, etc.)

A1) unde nu se depoziteaz; substanle (materiale) combustibile gilsau inflamabite.
- A2) Se stabilesc urmStoarele persoane pentru supravegherea lucrtrilor cu foc deschis
in locurile prev5zute la Ati Cn ade Costel-fonut- gef S.V.S.U. Tlb;cani.

utilizarea focului deschis. rcsoecL ,.
5i/sau inflamabie.

unde se depoziteazi substanle (materiale) combustibile

Co ade
costel-ronut - 1ef S.v.S.U. Tibucani - refer"nt de sp"iGftate Co.partiiEnii U.a,T.

. Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doui exemplare, dintre care unul se inmaneazd gefului
formatiei de lucru sau persoanei care executb operaliunire cu foc deschis, iar cerxrart dmane ra
emitent. Se va utiliza formularul de permis de lucru cu foc aprobat prin OMAI 163/2007,

' Permisul de lucru cu foc este varabir o singur5 zi. La terminarea ruc;urui, permisur de rucru cu foc
se predE de c5tre executant emitentului.

. 
Ir,"g:jilg. locului, numai dup5 ce.s-au luat, dupi caz, mtsuri pentru evacuarea persoanelor,
rndepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, sp6larea, blindarea iraseelor de
conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea sp;liilor, dotarea locurilor de munc5 cu
mijloace de priml interventie in caz de incendiu. Instruireapersonalului

. Controlul dupt terminarea lucr5rii

' In cazul lucr5rilor cu foc deschis care se executE in instaratii ii in arte zone cu risc ridicat de
incendiu sau de explozie, persoana cu atributii de conduceri vi dispune luarea gi altor mdsuri
de protedie specifice.. Echipamentul gi aparatele utilizate pentru executarea lucrErilor cu foc deschis trebuie se fie in
bun5 stare de fundionare. De indeplinirea acestei cerinle r5spunde executantul.



Toate echipamentele Si
instructiunile furnizorului,
verifictril lor la termen.

aparatele de sudurB
proprietarul acestora

se intrelin 9i
trebuie # facd

se verificE in conformitate cu
dovada efectu5rii intrelinerii si

ox iacetl lenic; Dres u Du n e :
. Inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inillimea de minim 2 m gi bine ancorate de

podea
. Proteclia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablE sau

pl5ci din materiale necombustibile

Ildeptrtarea.materialelor gj substanleror combustibire transportabile ra o drstanle de ce cel pulin
10 m de locul sudirii sau ttierii
Cur;tarea pieselor vopsite pe o potiune de cel pulin 100 mm de o parte 9i de alta in jurul
punctului de lucru
Umezirea. cu ap; sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor Si elementelor de
construqie combustibile fixe penku a fi ferite de contact cu scentei sau brocuride sudurE, etc
Inl5turarea posibilitE9lor ca sursele de foc sb intre in contact cu materialele care se aflt in
inc5perile adiacente sau la cota inferioar;, prin acoperirea sau obturarea lolurilor ori orificiilor
din pardosealS Si pereli cu plici sau dopuri incombustibile
Amplasarea la distanle de siguranF a generatorului de acetileni
oxigen, astfel: cel pulin 10 m intre acestea gi locul de sudurH sau
respectiv5mintreele.
Dotarea cu mijloace de primt interventie

transportabil Si a buteliei de
orice sursd de foc deschis 9i

tuigurarea prezenlei persoanei desem;ate 5; supravegheze lucrdrile cu foc deschis
Generatoarele de acetilen5 transportabile se instaleazE, de regulE in aer liber, in afara inciperii
unde se sudeazd 9i ferite de razele solare sau de sursele de foi deschis

. Debitul maxim de acetilent sE nu depEgeasci 3,2 m3/h. Generatorul sE fie verificat gi se posede marca de timbru. Inc;rc5tura de carbid s5 nu fie mai mare de 4 k9. IncSperea si aibE un volum minim de 350 m 3 Sis; fie bine ventilat5. 55 existe posibilitatea asigur5rii distanlelor de sigurangelor. 55 se realizeze pe toatd durata ampJasdrii generatorului in incEpere, oprirea funqionlrii
eventualelor utilaje care lucreaz5 cu flaciri sau produc sc6ntel. LucrErile de sudare la instalalii, rezervoare, recipiente gi conducte prin care s_au vehiculat 9i incare s-au depozitat substante combustibile 

.sau vapori inflamabili, se vor executa numai dupE

9:,i^? ::rl:L:?l rp5larea, umpterea cu api sau gaz inert, izotarea acestora prin flange oarbe
oe restut tnstatalitor gi dupE efectuarea analizelor de laborator.. Piesele, instalaliile 9i materialele la care se vor executa operaliuni de sudare sau tAiere se vor
cur5ta in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textiiefe, etc.

- in timpul executdrii lucrdii trebuie sd se asioure:. supravegherea permanent5 ti cu atentie a nic;ri; a dispersiei si a traiectoriilor sc6nteilor sauparticulelor de materiale incandescente gi a intensit5tii fluxului de-c5ldurt. Strangerea Si depozitarea resturilor de electroziin vaie speciafe iu niifiau ap;
' Inchiderea robineteror buteriei de oxigen ti a generatoruiui de acetirenS, JacE durata intreruperii

este de 10 minute. Intezicerea agtlSrii azetoarelor ( chiar stinse ) de buteliile de oxigen sau de generatorul de
acetilenE

. Neefeduarea de deplasEri cu azdtoarele aprinse in afara zonei de lucru sau urciri pe schele,
sc5ri, etc.. Evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioadt mai indelungat;



. Verificarea minulioas5 a locului unde s-a executat lucrarea, precum Si a spaiiilor adiacente 9i a
celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daci nu s-au creat focare de
incendiu

. Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificendu-se daci starea lor este intacte, 9i luarea de
m;suriin consecin!6

. Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore 5i in timpul noplii, a situaliei
existente la locul unde s-a efeduat lucrarea Siin imediata apropiere. Depozitarea in conditii de siguranli a echipamentelor Si materialelor folosite. Reamplasarea pe pozilii iniliale a elementelor 9i materialelor combustibile la cel pulin 6 ore de la
terminarea lucrerilor

. Colectarea glamului de carbid in containere destinate acestui scop 9i depozitarea acestora intr-
un loc special amenajat

AIl.2 Se nominalizeaz5 Seful serviciului voluntar 9i cadrul tehnic pSI din cadrul
Compartimentului SVSU al Prim;riei, pentru emiterea permisului de lucru cu focul la efectuarea
lucrdrilor de sudare, t5iere, lipire 9i alte asemenea operaliuni care prezintd pericol de incendiu,
pentru operatorii economici apatinend Consiliului local 9i uniGlilor tcolare de pe raza administrativ
- teritorial5.

AILA DupE constituirea serviciilor private pentru situalii de urgen!5 in cadrul societegbr
nominalizate la art 2, precum 9i la operatorii economici / instituliile publice de pe teriioriul comunei,
permisele de lucru cu foc se vor emite de c5tre Sefii acestor s€rvicii.

AIIIL Nerespectarea prevederilor prezentei hottrari constituie contraventii gi se sanqioneazi
conform legilor in vigoare.

Art.5. Hoterarea se comunici la: operatorii economici Si instituliile apar[inand consiliului local
Si va fr adust la cunogtintt populaliei comunei IfBUdtVIpin mijloacele mass - media localt.

Art.6. Primarul comunei lfBUCrANfSi compartimentele din cadru aparatului de specialitate al
acestuia vor asigura ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotEreri.

INITIATOR,
PRIMAR

Ree@ldu*tCAl,b6;
t3.01.2022
b5 s@wll @M Loan

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Coca Ambrose



ROMAI{IA
]UDEJUL NEAMT
coMut{a IIBUcA I

PRIMAR
Nr.345/2 din 13 ianuarie 2022

Rf,FERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotdrare privind reglementarea modului de executare a
lucririlor cu foc deschis pe teritoriul comunei Tibucani, judetul Neam&

inr€gistrat sub Nr. 6 din 13 ianuarie 2022

IOAN RUSU, Primar al comunei Ibucani, judetul Neamt:, in calitate de iniliator al
acestui proiect de hoGrare;

Proiectul de hotirare propus consiliului local spre adoptare se justifrci din
urmitoarele considerente:

Tinend cont de faptul c5, modul de executare a lucrdrilor cu foc deschis pe
teritoriul comunei Tibucani, judelul Neam!, se face in baza unui Regulament, este
imperios necesar ca acesta s5 conlinE urmitoarele puncte:

- locurile unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucr5ri cu foc deschis;
- locurile (zonele) cu pericol de incendiu in care este intezist utilizarea focului

deschis;
- stabilirea persoanei care sB emit5 permisul de lucru;
- procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunostinl5 9i pistrare a

permisului de lucru cu foc,
Analizand toate considerentele susmenlionate, am constatat ct acst proiect de

hotirire este oportun 9i justiflcat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 136
alin. (3) - (4) din Ordonanla de Urgentd a cuvernutui Romaniei Nr. STl2OIg ptivind
Codul Administrativ, am procedat, impreunE cu secretarul comunei, la nominalizarea
Serviciului Voluntar Pentru Situalii De UrgenlS ca fiind servlciul de resort care trebuie sE
analizeze 9i sI intocmeasc; raportul de specialitate, stabilid ca datb de depunere a
raportului ziua de 13 ianuarie 2022, ora 15,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei l-ibucani, judelul
Neam! cEreia ii va fi inaintat acest proiect de hottrere in vederea dezbaterii 9i intocmirii
avizului consultativ este "Comisia de ActiviGti Economico - Financiare,,.

Cu stimd,



ROMANIA
]UDETUL NEAMT
COMUNA TIBUCANI
9EF SERVICIUL VOLU TAR
PENTRU SITUAIII DE URGET{Ti
Nr. 346/2 din 13 ianuarie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proietul de hotCr€tE priuind rcglemenE,ca mdului de execuarc a
lucrrilor cu fG deshis pe Eibntul comunei fibaani, iudelut lfieamg

intqisAat sub h 6 din 13 ianuaie m22

Corlade Costel-Ionu!, 9ef Serviiciul Voluntar pentru Situalii De Urgenl6

Tibucani, judelul Neam!;

VtrzAnd Proiectul de hotErare privind reglementarea modulul de executare a

lucrSrilor cu foc deschis pe teritoriul comunei lbucani, judelul Neamt inreqistrat sub Nr.

6 din 13 ianuarie 2022, initiat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de ho$rare insolit
9i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul primar, IOAN RUSU 9i
inreglstrat sub Nr. 345/2 din 13.0La,22, din care cit5m:.'linend cont de faptul ci,
modul de executare a lucrHrilor cu foc deschis pe teritoriul comunei lbucani, judetul
Neaml, se face in baza unui Regulament, este imperios necesar ctr acesta s6 contine
urm5toarele puncte:

- locurile unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrtri cu foc deschis;
- locurile (zonele) cu pericol de incendiu in care este intezis5 utilizarea focului

deschis;

- stabilirea persoanei care st emitt permisul de lucru;

- procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunostinl5 Si p5strare a
permisului de lucru cu foc,,.

Analizand temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatim cI
solicitarea Domnului Primar Rusu Ioan este legal5 9i indreptllit5, actuald,i oportuni,
intemeindu-se pe prevederile art. 13 litera,,b.,din Legea nr. 30Z2006 privind apirarea
impotriva incendiilor Si art 14, litera ,d,, Si art 98 din OtyAI nr. f63 | 2007,

Sef SvsU,


