
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis 

pe teritoriul comunei Vînători Neamţ 
 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, Primarul comunei Vînători 
Neamţ şi Raportul de specialitate 243/21.01.2016 al Servicilui Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă prin care susţine necesitatea aprobării reglementării modului de executare 
a lucrărilor cu foc deschis printr-o hotărâre a Consiliului Local;                                         

-Prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art 14, lit. d) şi art. 98 din OMAI nr. 163 / 2007 privind aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat  cu alin.(6) pct. 8, 
art.45 alin. (1) şi art 115 (1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

  Art. 1  Se aprobă reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis 
pe teritoriul  comunei Vînători Neamţ,  potrivit Anexei la prezenta parte integranta a 
acesteia. 
A). Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua 
lucrări cu foc deschis ( topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curăţiri 
prin ardere, operaţiuni de sudură prin lipire, etc. ): 
 -zone deschise la distanta de substante inflamabile, cladiri, soproane, etc; 
 Pot efectua lucrari cu foc deschis doar persoanele care au permis de lucru cu focul, în 
condiţiile enumerate la pct. A. 

 
B). Se stabilesc următoarele locuri ( zone) cu pericol de incendiu în care este 
interzisă utilizarea focului deschis 
 - in apropierea locuintelor, magaziilor, furajelor pentru animale, substante 
inflamabile, depozite de material lemnos, etc. 
 
C). Au dreptul să emită permis de lucru cu foc: 
  -  S.V.S.U  Vînători Neamţ, prin domnul Florean Corneliu; 
 



D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştin ţă şi păstrare a 
permisului de lucru cu foc: 
• Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se 

înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc 
deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru 
cu foc aprobat prin OMAI 163/2007.  

• Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul 
de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. 

 
Art. 2. Domnul Florean Corneliu  din cadrul S.V.S.U  se împuterniceşte  pentru 
emiterea permisului de lucru cu focul la efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire şi 
alte asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, pentru operatorii economici 
aparţinând UAT Vînători Neamţ şi unităţilor şcolare de pe raza administrativ - 
teritorială. 
 
Art.3. După constituirea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă în cadrul 
societăţilor nominalizate la art.2, precum şi la operatorii economici / instituţiile 
publice de pe teritoriul  comunei, permisele de lucru cu foc se vor emite de către şefii 
acestor servicii. 
 
Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţii şi se 
sancţionează conform legilor în vigoare.  
 
 Art.5 .  Obligaţia de a respecta si controla respectarea acestor reglementari revine  
domnului Florean Corneliu . 
 
Art. 6.  Primarul comunei Vînători Neamţ  prin Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de 
Urgenţa  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
• Primarului comunei Vînători-Neamţ; 
• Domnului Florean Corneliu, pentru cunoaştere, comunicare şi punere în 

aplicare. 
 
Nr. 16 
Din 26.02.2016                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile D. URSACHE                                                       

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :     15     
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 
 



 
 
                        Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 16 din 26.02.2016 
 
 
 
Reglementarea lucrului cu focul deschis pe teritoriul comunei Vînători Neamţ 
 
Prin dispozitiile generale de prevenire si stingere a incendiilor se reglementeaza :  
a. lucrarile cu foc deschis ;  
b. fumatul ;  
c. asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie ;  
d. colectarea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si 
distrugerea acestora ;  
e. efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele 
caniculare si secetoase.  
 
 (1)Prin foc deschis, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege arderea 
in aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfasoara intr-un spatiu inchis de 
combustie. Pot fi incluse in aceasta categorie flacara produsa de: brichete, chibrituri, 
lumanari, lampi sau aparate de gatit, aparate de lipire, taiere, sudura etc., focul facut in 
aer liber in scop de incalzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, 
precum si flacara care apare in urma unor reactii chimice.  
 (2) In categoria foc deschis se includ si materialele in stare incandescenta, aflate 
in situatii deosebite, cum sunt : improscarile, deversarile, rasturnarile, stationarile etc., 
care pot provoca incendii datorita radiatiei termice sau cotactului direct cu materialele 
combustibile.  
 
 1. REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOCUL DECHIS  
 (1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant 
este interzisa ; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se 
stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.  
 (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in 
zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri special 
amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la 
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.  
 (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale 
combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea 
masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, 
asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa 
terminarea activitatii  
 (4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru 
inpedicaria propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegheria permanenta a 
arderii. 
 (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de 
locurile cu pericol explozie : gaze si lichide combustibile, vapori  inflamabili, 
respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile : lemn, hrtie, carton 



asfaltat,  bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri 
corespunzatoare.  
 (6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului Copiilor cu focul in locuri in care 
se pot produce incendii constituite o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit 
legii, de cresteria, educarea si ingrijirea copiilor.  
 
1. (1) Reglementarea de catre conducatorul institutiei a modului de executare a 
lucrarilor cu foc deschis presupune: 
 a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc 
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin 
ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza ;  
 b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa 
utilizarea focului deschis ; 
  c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu focul ;  
 d) descrierea procedurii de emitere, semnale, aducere la cunostinta si pastrare a 
permisului de lucru cu focul ;  
 e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel 
de lucrari.  
 (2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri combustibile se 
efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.  
  
2. (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care 
prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice), pe timpul programului cu 
publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in 
alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor 
combustibile este interzisa.  
 (2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa in spatiile respective numai 
dupa ce s-au luat masuri pentru : evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea 
materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a 
utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de 
limitare si stingere a incendiilor.  
 (3) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa numai pe baza permisului de 
lucru cu foc, in conformitate cu legislatia in vigoare.  
 (4) In toate cazurile la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de 
exercitiu, control si supraveghere asupra masurilor de aparare inpotriva incendiilor, 
precum si informarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.  
  
3. (1) Permisul de lucru cu, prevazut la art. 2 alin. (3), se intocmeste in doua 
exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care 
executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.  
 (2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.  
 (3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant 
emitentului.  
 
4. Şefii sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. in care se executa 
operaţiuni cu foc deschis, au obligaţia sa asigure masuri pentru pregatirea locului, 
instruirea personalului, controlul după terminarea lucrării. 



 
5.(1)În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalaţii şi în alte zone cu risc 
ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune 
luarea şi altor măsuri de protecţie specifice ; 
 (2)Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis 
trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde 
executantul ; 
 (3)Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în 
conformitate cu instrucţiunile furnizorului, proprietarul acestora trebuie să facă dovada 
efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen ; 
 (4) Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudare sau tăiere 
cu flacără oxiacetilenică presupune: 
 a)Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minim 2 m şi 
bine ancorate de podea; 
 b)Protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm 
grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile ; 
 c)Îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o 
distanţă de ce cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii ; 
 d)Curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de 
alta în jurul punctului de lucru; 
 e)Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor şi 
elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scântei sau 
brocuri de sudură, etc; 
 f)Înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc să intre în contact cu materialele 
care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea 
golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri incombustibile; 
 g)Amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil 
şi a buteliei de oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice 
sursă de foc deschis şi respectiv 5 m între ele; 
 h)Dotarea cu mijloace de primă intervenţie; 
 i)Asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc 
deschis; 
 j)Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă în aer liber, 
în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare sau de sursele de foc 
deschis. 
 (5)În mod excepţional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă 
transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau 
întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii: 
 a)Debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 m3/h; 
 b)Generatorul să fie verificat şi să posede marca de timbru; 
 c)Încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg ; 
 d)Încăperea să aibă un volum minim de 350 m 3 şi să fie bine ventilată ; 
 e)Să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţelor; 
 f)Să se realizeze pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea 
funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei; 
 Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte prin care s-au 
vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor 



executa numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea 
acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de 
laborator. 
 Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau 
tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, 
etc. 
 
6. In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure :  
 a) supravegherea permanenta a flacarii, a raspindirii si a traiectorilor sau 
particolelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura ;  
 b) stingerea si depozitarea resurselor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu 
apa ;  
 c) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca 
durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute ;  
 d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de 
generatoarele de acetilena ;  
 e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de 
urcari, pe scari, schele etc. ;  
 f) evacuarea carbitului din generator, in cazul intreruperii lucrului pe o perioada 
mai indelungata.  
 
7.  După terminarea lucrărilor şefii sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, 
instalaţie etc. in care se executa operaţiuni cu foc deschis, au obligaţia sa asigure 
urmatorele masuri :  
 a) verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor 
adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca 
nu s-au creat focare de incendiu : zone incandescente, miros de ars, degajari de fum 
etc. ;  
 b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este 
intacta, si luarea de masuri in consecinta ;  
 c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul 
noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere 
a acestuia ;  
 d) depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare ;  
 e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la 
cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii ;  
 f) colectarea slamului de carbid in containare destinate acestui scop si 
depozitarea acestora intr-un loc special amenajat.  
 
8. (1) Folosirea flacarii : lumanari, torte si alte asemenea pe timpul spectacolelor de 
teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate in restaurante sau pentru ambianta ori 
divertizment in restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.  
 (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, de admitere, folosirea flacarii in 
situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de impiedicare a 
initierii incendiului, dupa cum urmeaza :  
 a) evitarea amplasarii in apropierea sau contactul cu materiale combustibile : 
decoruri, costume, haine, perdele etc. ;  



 b) folosirea unor suporturi incombustibile ;  
 c) prevenirea producerii prin rasturnare, manevrare gresita etc. ;  
 d) stingerea obligatorie a flacarilorla terminarea evenimentului ;  
 e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia in 
caz de incendiu ;  
  f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare inpotriva incendiilor ;  
 g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru 
situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului cu atributii in domeniul apararii 
impotriva incendiilor.  
 (3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc timpul unei 
stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, la inceputul 
stagiunii, programul spectacolelor respective.  
 
9. Utilizatorul permisulului de lucru cu foc deschis, are urmatoarele obligatii :  
 a) sa respecte normele de aparare inpotriva incendiilor, specifice, pe care le 
organizeaza sau le desfasoara ;  
 b) sa respecte intocmai prevederile si masurile stabilite prin permisul de lucru 
cu foc deschis.  
 
10. Nerespectarea obligatiei de solicitare a permisului de lucru cu foc deschis sau 
nerespectarea prevederilor permisului de lucru cu foc deschis constitue contraventie si 
se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


