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JUDETUL ARAD 
COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL USUSAU 

HOTĂRÂRE  Nr.14 
Din data de  

31 IANUARIE 2013  
 

               Privind  însuşirea raportului de activitate a compartimentului de prevenire din cadrul SVSU 
Ususau, pe Semestrul II 2012. 

 
      Consiliul Local al Comunei Ususau ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2013; 
      Având in vedere : 
 - Proiectul de hotarare din data de 25.01.2013 a D-lui Sanfira Costel -  Şef SVSU din cadrul 
Primăriei Ususau; 
          -  Raportul de activitate întocmit de dl. Sanfira Costel -  Şef SVSU din cadrul Primăriei 
Ususau; 
           - prevederile art.36 alin 1şi alin 6 lit a pct.8  din  Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală (republicată); 

- Legea 481/2004 a protectiei civile, modificata si completata de Legea 212/2006; 
- Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor; 
- HG 2288/2004 – privind aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le 
asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale, privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; 
- HG 642/2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ – 
teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici in functie de tipurile de risc specifice; 
- Ordinul comun al MAPDR si MAI nr.551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina 
si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul  
fitosanitar-invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de 
uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a 
incendiilor de padure; 

            -  Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 5/2013 al comisiei de specialitate nr. 4; 
            -  Numărul de ____ voturi pentru, ____ vot contra şi ____ abţineri ; 
            -  Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 
        În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
(republicată); 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.Consiliul Local al comunei Ususau îşi însuşeşte raportul de activitate al compartimentului de 
prevenire din cadrul SVSU Ususau,pe Semestrul II 2012, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta Hotărâre. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad - Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 
Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

       -       I.S.U. ,,Vasile Goldiş’’ Arad; 
       -       D-lui ȚOLE FLORIN - Primarul comunei Ususau; 
       -       Dlui SANFIRA Costel - şef SVSU Ususau.  
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,                                                         
_________________________                                      MIRESCU VASILIE 
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  Comuna Ususau                                                                         Anexa la hotararea nr. 13/2013 

RAPORT  
 

de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la normele de 
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în 
semestrul II 2012   în sectorul de competenţă al SVSU USUSAU 
 
 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, art.151 din Norme generale 
de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007 şi ale art.18 din Regulamentul de 
planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de 
serviciile voluntare, aprobate prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbatere Consiliului local al 
comunei Ususau, prezentul Raport de analiză a activitătii de prevenire împotriva incendiilor la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale a comunei Ususau, pentru luarea măsurilor care se impun. 

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale comuna Ususau, se 
realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv Serviciul  
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ususau. 
 În cadrul serviciului voluntar există contract de interventie încheiat cu Primăria Comunei 
Bata, Lipova si contracte de voluntariat încheiate cu 14 de persoane. 

a) Implementarea noilor prevederi legale. 
- Au fost elaborate Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru 

domeniul public şi privat al comunei Ususau. 
- b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. 

 La controlul efectuat de inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Vasile Goldiş” al Judeţului Arad efectuat la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă  în anul 
2012, nu au fost mentionate nereguli. 
 c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
  Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de activităţi de 
informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor”. În acest sens serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de prevenire în urma 
acestora rezultă următoarele constatări: 

Au fost controlate 93 de gospodării individuale, 3 unitati de invatamant, 4 camine culturale, 
nefiind constatate nereguli. 

Au fost controlate si unitatile de cult de pe raza comunei Ususau, constatate urmatoarele 
deficiente: 

- Nu există întocmită Organizarea apărării împotriva incendiilor conform Ordinului 
nr.163/2007; 
  - Nu există întocmit Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, conform Ordinului 

nr.163/2007. 
  - Nu există suficiente stingătoare. 
Alte activitati ale SVSU USUSAU: 
- Prevenirea şi supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 

căminele culturale cu ocazia desfăşurării tuturor activităţlor culturale. 
-  Prevenirea şi supravegherea activităţilor ce se desfăşoară la slujbele religioase cu 

ocazia sărbătorilor. 
-  Informarea persoanelor fizice şi juridice  privind măsurile speciale care se aplică pe 

timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase, astfel:  au fost înmânate Măsuri ce se 
aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase, programul de măsuri speciale pe 
timpul secetos care se aplică pe teritoriul comunei şi Cauzele care pot determina producerea 
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incendiilor şi măsuri de prevenire a incendiilor în timpul folosirii combinelor. Aceste măsuri se află 
afişate pe afişierul primăriei sI afise puse în localităti. 

 Concluzii din activitate de pregătire şi instruire a personalului. 
Instruirea personalului serviciului voluntar nu s-a desfăşurat lunar.  
  Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva încendiilor. 
În anului 2012 serviciul voluntar nu a avut intervenţii în colaborare cu alte servicii voluntare 

pentru situaţii de urgenţă.  
 Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor. 
In privinţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este de amintit  faptul că 

există în dotare o motopompă si 6 instinctoare cu CO2. 
  Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor. 
 Este de menţionat faptul că în semestrul II al anului 2012 s-au înregistrat un numar mai mic 
de incendii la mirişti în sectorul de competenţă a serviciului voluntar, comparativ cu aceeasi perioada 
a anului 2011. 
  Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice pentru cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin afişare,  desfăşurată de serviciul voluntar 
a avut eficienţă în această perioadă. 
 Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  
Pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor se propune luarea măsurilor pentru 
înlăturarea următoarelor nereguli, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. 

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru îndepărtarea 
deficienţei şi pentru 
îmbunătăţirea activităţii de 
apărare împotriva incendiilor 

Termen de 
realizare 

Răspunde 

1 Deficienţe constatate şi 
menţionate la gospodăriile 
populatiei si unitătile de cult 

Reluarea controlului la gospodării, 
instituţii şi unităţi de cult unde s-
au constatat nereguli. 
Continuarea controalelor la 
gospodăriile populaţiei. 

Semestrial Responsabil 
SVSU 
 

2 Informarea persoanelor fizice şi 
juridice pentru cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi a 
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor. 

Afişare, publicare în ziare, 
anunţare în zilele de sărbători etc. 
 
 
 
 

Permanent Responsabil 
SVSU 
 

3.  Dotarea serviciul voluntar cu 
mijloace de primă intervenţie 

Achiziţionarea acestor  Primar 

 
 Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile serviciului voluntar 
desfăşurate în semestrul II al anului 2012 şi se înaintează Consiliului local Ususau pentru dezbatere şi 
pentru stabilirea de măsuri de remediere a deficienţelor în urma propunerilor făcute.  
 
 

             INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 
                             SANFIRA COSTEL                                                MIRESCU VASILIE 
 
 


