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Dispoziţia nr 1219 din 16.11.2005
privind efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare

pe teritoriul municipiului Cîmpia Turzii

Primarul municipiului Cîmpia Turzii;
Având în vedere prevederile art. 27, lit. “l” din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, şi art. 4,

lit. “e” din Dispoziţiile Generale de Ordine Interioară D.G.P.S.I. - 001;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 şi art. 71, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală,

D I S P U N:

Art. 1 Persoanele fizice cu atribuţii de conducere (patron, director, utilizator, etc.) sunt
obligate să emită o decizie, ce va cuprinde măsurile speciale necesare a fi adoptate în cadrul
instituţiei, agentului sau operatorului economic, în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare
şi secetoase, măsuri care să contribue la contracararea efectelor negative ale acestora.

1. Pentru perioadele caniculare şi secetoase:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu

în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care crează

condiţii favorizante pentru producerea unor incendii prin degajări de substanţe volatile
sau supraîncălziri excesive (de regulă între orele 11 – 18);

d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solarea recipientelor, rezervoarelor
şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub
presiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise) sau, după caz, prin
răcire cu perdele de apă rece;

e) îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticlă)
care pot acţiona în anumite condiţii drept concentratori ai rezelor solare;

f) asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente
(se nominalizează persoana responsabilă);

g) verificarea operativităţii de acţiune a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
2. Premergător şi pe timpul sezonului rece:
a) asigurarea protejării sistemelor de răcire cu apă recirculată, şi luarea măsurilor necesare

de golire a instalaţiilor de apă, în cazul opririi funcţionării sistemelor de recirculare a
apei (se nominalizează persoana responsabilă);

b) în cazul unor căderi masive de zăpadă se va asigura eliberarea căilor de acces, astfel
încât să permită accesul utilajelor şi autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru
situaţii de urgenţă, în orice punct al instituţiei, agentului sau operatorului economic
precum şi la gurile de alimentare cu apă de incendiu (se nominalizează persoana
responsabilă);

c) pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute (de la – 50 C în jos) se vor lua măsuri
de protejare la îngheţ a mijloacelor iniţiale de combatere a incendiilor (stingătoare
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portabile de incendiu cu spumă chimică sau apă pulverizată) şi a gurilor hidranţilor
exteriori de incendiu (se nominalizează persoana responsabilă).

Art. 2 În condiţiile caracteristice temperaturiler ridicate şi a lipsei de preciptaţii, se restricţionează
utilizarea focului deschis pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Cîmpia Turzii, între
orele 110 - 180.

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu aprobarea Primarului municipiului, va
institui începutul şi sfârşitul perioadei de restricţie. Acestă măsură va fi adusă la cunoştinţă
instituţiilor, agenţilor economici şi populaţiei prin afişare, comunicate la posturile locale de radio
şi televiziune şi prin publicare în presa locală.

În această perioadă compartimentul de prevenire din cadrul serviciului îşi va intensifica
controalele la gospodăriile populaţiei, în zonele cu culturi agricole, în cele frecventate pentru
agrement şi în locurile cu vegetaţie forestieră pentru a urmării modul în care se respectă măsurile
impuse.
Art. 3 Pe timpul sezonului rece se interzice folosirea focului deschis, pe întreg teritoriul
administrativ al municipiului Cîmpia Turzii, pentru pornirea unor utilaje sau autovehicule
Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încedinţează persoanele
juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul municipiului, comunicarea acesteia
făcându-se prin afişare şi publicare în presa locală, prin grija Serviciului Administraţie Locală.

Avizat
Primar,

Secretar,
Ing. Ioan VASINCA

jr. Mircea GLIGAN
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