ROMÂNIA
Judeţul Hunedoara
Primăria Comunei Densuş

PROGRAM DE MĂSURI
în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile
populaţiei

1. Se vor reorganiza grupele de prevenire conform Criteriilor minime de performanţă
stabilite prin O. M.A.I. 718/2005.
Termen: Mai/2011
Răspunde: consiliul local, primarul şi şeful SVSU
2. Se vor împărţi sediul localităţii şi satele aparţinătoare în sectoare şi se vor repartiza
pentru control compartimentului de prevenire stabilit.
Termen: Mai/2011
Răspunde: primarul şi şeful SVSU
3. Se vor planifica şi organiza controale de prevenire la toate instituţiile publice şi
agenţii economici subordonaţi primăriei de pe raza localităţii, precum şi la gospodăriile populaţiei.
La acţiunea de control preventiv vor participa persoane din conducerea primăriei (primar,
viceprimar, secretar), şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii
compartimentului de prevenire.
Termen: lunar – permanent-conform plan
Răspunde: şeful SVSU
4. Se vor planifica şi executa controale de prevenire la gospodăriile populaţiei în
perioada primăvară – vară, toamnă – iarnă şi în perioadele secetoase, cu consemnarea în carnetele
de control a constatărilor făcute pe teren.
Termen: martie – aprilie; octombrie - noiembrie
Răspunde: şeful SVSU
5. Semestrial se va executa evaluarea rezultatelor controalelor de prevenire executate şi
se vor analiza în şedinţele Consiliului Local.
Termen: iunie - decembrie
Răspunde: primar şi şeful SVSU
6. Pe timpul executării controalelor de prevenire, membrii compartimentului de prevenire
vor acorda asistenţă tehnică de specialitate locuitorilor cu privire la:
a) modul de întreţinere şi exploatarea a instalaţiilor de încălzire cu sobe;
b) întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă ;
c) modul de depozitare a furajelor, materialului lemnos şi a gunoaielor în cadrul
gospodăriei;
d) modul de evacuare a bunurilor materiale combustibile în caz de incendiu;
e) modul de utilizare a focului deschis în conformitate cu OMAI 163/2007;
f) modul de acţiune în cazul unei situaţii de urgenţă;
g) dotarea cu mijloace de primă intervenţie a gospodăriei şi folosirea acestora şi în
cadrul unor acţiuni de stingere a incendiilor din cadrul localităţii;
Termen: pe timpul executării controalelor
Răspunde: membrii compartimentului de prevenire

7. Se vor utiliza mijloacele de comunicare în masă locale (afişiere, staţii de amplificare
etc.) pentru popularizarea aspectelor pozitive sau negative rezultate în urma controalelor de
prevenire la gospodăriile populaţiei
Termen: lunar
Răspunde: primarul şi şeful SVSU
8. În perioadele secetoase, cu risc ridicat de producere a incendiilor, îndeosebi în
sezonul de primăvară (igienizare curţi, grădini, livezi, ardere necontrolată de vegetaţie uscată,
mărăcinişuri etc.) şi cel de vară (arderea miriştilor) se va asigura supravegherea şi patrularea
preventivă de către membrii compartimentului de prevenire, cu misiunea de a constata la faţa
locului dimensiunile arderii, luarea măsurilor de supraveghere a arderii, existenţa mijloacelor
iniţiale de stingere şi pericolul pentru vecinătăţi, iar după caz, constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor.
Termen: pe întreaga durată a perioadelor de risc
Răspunde: primarul şi şeful SVSU
9. Se va organiza serviciul de patrulare în interiorul localităţii şi satelor aparţinătoare în
perioadele secetoase sau cu condiţii meteo nefavorabile (vânt puternic, furtuni, calamităţi naturale)
Termen: periodic
Răspunde: şeful SVSU
10. Cu ocazia controalelor de prevenire se vor determina şi motiva cetăţenii să-şi
procure mijloacele iniţiale de stingere (găleţi, lopeţi, târnăcoape, mături, etc.) şi amplasarea lor în
aşa fel încât să poată fi folosite în caz de incendiu.
Termen: pe durata controalelor de prevenire - permanent
Răspund: şeful SVSU
11. Pe timpul controalelor de prevenire vor fi instruiţi cetăţenii cu privire la modul de
acţiune în cazul intervenţiilor la incendiilor izbucnite la gospodăriile proprii şi cele vecine privind:
- modul de anunţare a incendiilor
- modul de mânuire a mijloacelor de primă intervenţie
- modul de evacuare a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale
- obligaţii în cazul unor incendii la obiective, spaţii sau suprafeţe împădurite
aparţinând domeniului public sau privat al primăriei
Termen: cu ocazia controalelor de prevenire
Răspunde: membrii compartimentului de prevenire
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Ştefoni Sorin

