
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BUCU

HOTARARE
Privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis, fumi

modul de gestionarea deseurilorsi ambalajelor

Consiliul local al comunei Bucu, judetul Ialomita,
Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Bucunr. _/767/ £.26. 2
- raportul secretarului general cunr. /77p_/ 4/ 26.2021;

tul si

21;

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bucu,inregistrat sub
nr. 27 Joe 2021;

- prevederile Ordinul M.A.I. nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b”şialin. 7, lit. „h”, alart. 139 alin.], al
alin. 1, precum și al art. 196,alin. 1, lit. „a” din O.U.G, nr. 57/2019 privini
administrativ,cu modificarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.
deschis aplicabile pe teritoriul comunei Bucu:

rt. 140,
Codul

„ Se stabilesc urmatoarele reguli privind modul de executarea lucrarilor cu foc

a). Este interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se
vehiculeaza, se depoziteaza si se manipuleaza materiale si substante combustii
care în prezenta focului deschis, prezinta pericol de incendiu sau explozie, prec
apropierea acestora cum sunt:
-instalatii de producere a lichidelor combustibile ( lacuri, vopseluri,
petroliere etc. );

ile, sau
m Si in

produse

“sectiile si atelierele de vopsire, prelucrare a lemnului, a modelarii, acoperirii metalice,
de intretinere si reparatie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat si stivuit, de
vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.
-depozitele de lichide combustibile, material lemnossi produse din lemn,
-locurile in care se afla produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente
transportabile cu gaze comprimate etc.
-incaperile in care se executa operatiuni de spalare ori de curatare cu produsepc
precum si de vopsirein care s-aufolosit solventi inflamabili;

caperile in care se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile;

troliere,

-incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate din
materiale combustibile;
-constructii civile ( publice ), pe timpul programului cu publicul ( magazine.
culturale, biblioteci, expozitii s.a. ) si alte locuri stabilite:
b).Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 metri

camine

lata de



c). Sefii sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. în care se
operatiuni cu foc deschis, au obligatia sa asigure masuri pentru pregatirea
struirea personalului, controlul dupa terminarea lucrarii;

4). In situatia igenizarii terenurilorsi curtilor, resturile vegetale vor fi arse la di

de siguranta precizate la punctul b si vorfi supravegheate în permanentasi lo;

stingere vorfi dotate cu 1-2 galeti cu apa. Este interzisa utilizarea focului deschis

executa
locului,

stantele
urile de
pentru

arderea resturilor vegetale în perioadele de timp ale anului în care se constata intehsificari
ale vantului; direct pe resturile menajere ( gunoi de grajd, deseuri rezultate din
gospodaresti ori comerciale s. a)
€).Se interzice:
- arderea miristilor oria paielor nerecoltate făra acordul autoritatii competente de
- focul deschis in zonele ori in apropierea zonelor impadurite aflate in domeniul
sau in domeniul privat, cu exceptia zonelor amenajate în parcuriori campinguri;
t).Pentru lucrarilecu foc deschis in zone cupericolde incendiu sau exploziese vi

permisulde lucru cu foc conducatorilor obiectivelor aflate in subordinea consiliul)
cu avizul prealabil al responsabilului P.S.I. sisefului C.L.S.U.;A e stabilesc urmatoarele reguli privind fumatul:
a). - fumatul este interzisin toate locurile in care nu se admite folosirea deschis,

ctivitati

lediu:
statului

elibera
i local,

precum
si in spatiile de cazare comuna, incaperile centralelor termice, lanurile de cereale in faza
de coacere si zonele impadurite.
b). - in toate zonele ( locurile ) in careeste interzis fumatul se vor instala indical
securitate specifice, prevazute de reglementarile în vigoare
c),- locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la0mai mica de de 40 metri fata de locurile in care exista pericol de explozie, 10

toare de

distanta
etri fata

de locurile in care exista materiale solide combustibile si 50 metri fata de culțurile de
cereale paioase în perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite. Acest
stabilite se vor prevedea, dupa caz, cu scrumiere, vase de apa, nisip sau pamant,
vor avea instalate inscriptii “ LOC PENTRU FUMAT“

e locuri
eropisi

d) în locurile de munca undeeste permis fumatul se vor asigura scrumiere, amplasate
astfel încatsa nu facaposibila aprinderea materialelor combustibile din apropii
suntcele de birotica s.a.
e) Se interzice:
-depunerea în scrumiere, vase saugropi a altor deseuri de materiale combustibile;
“golirea scrumierilor si a vaselorîn cosurile de hartie sau în alte locuriin ca
materiale combustibile;
-aruncarea dechibrituri sau tigari aprinse în cosurile de hartie sau în alte locuri
exista materiale combustibile.

re, cum

e exista

în care

D. Se recomandasa se evite fumatul, in perioadele de relaxare sau deodihna, în paturi,
pecanapele, fotolii, ete.
8). Obligatia de a respecta si controla respectarea acestor reglementari revina

membrilor s.p:pe. , grupei de prevenire, precum si conducatorilor. obij

economico- sociale care isi desfasoara activitatea pe raza localitatii, indiferent
lor de proprietate ori organizare administrativa.
Art. 3,-Se stabilesc urmatoarele reguli privind gestionarea deseurilorori
urilor:
a). Deseurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul te|

al diverselor obiecitve economice, rezuliate din activitati gospodaresti saudin a
specifica a obiectivelor. aflate in subordinea consiliului local ori a altor obi

tuturor
ctivelor
le forma

rezidu-

ctive de
înteres local ( lacasuri de cult, unitati bancare, s. a. ) se colecteaza ritmic, dar obligatoriu
Ia terminarea zilei de lucru, depunandu-se in locuri destinate depozitarii ( kropi de



distrugerii lor ( crematorii, locuri amenajate pentru ardere ) astfel incat sa se asigure o
curatenie permanenta.
b). Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile care se reutilizeaza, se vor
depozita, cu asigurarea distantei de de siguranta fata de cladiri, instalatii | culturi
agricole suprafete impadurite si alte materiale combustibile, în raport de natura si de
proprietatile fizico-chimice ale acestora.
c).In cadrul localitatii, locurile amenajate pentru depozitarea gunoaielor sunt pi

pentru depozitarea gunoaielor, amplasate in extravilanul comunei Bucu ;

latforma

d) Obligatia de a respecta si controla respectarea acestor reglementari, revin abelorasi

persoane mentionate la art. 2,lit. g.
Art. 4. Pe data intrarii in vigoarea prezentei hotarari, respectiv data afisarii aceşteia,se
revoca HCL nr.32/31.07.2007 privind reglementarea lucrarilor cu foc deschis si a
fumatului.Prezenta se completeaza,in sfera de aplicabilitate,cu prevederile prevederile
Ordinului M.A.I. nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de
împotriva incendiilor.

apărare

Art. 5. Primarul comunei Bucu, conducatorii institutiilor publice, conducaţorii de
societati comerciale, societati agricolesi cetatenii din comuna Bucu vor duce la indepli-
nire prevederile prezentei hotarari, care se va publica pe site-ul www.primariabucu.ro.

|

Adoptata la Bucu
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