
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment TEHNIC 
înregistrat sub nr. 647/26.02.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind reglementarea lucrărilor premergătoare în timpul sezonului rece şi 
în perioadele caniculare şi secetoase la nivelul Primăriei comunei Beba 

Veche

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere următoarele prevederi legale:
- prevederile art.17 lit.j, ale art.20-23 lit.c, ale art.26-33, art.95-104, art.107-111, art.123-
139 şi art.144-147 din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007 
privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12, art.14, art.19 lit.a și art.20-22 din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare;
- prevederile art.56 din OMAI nr.262/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la 
spaţii şi construcţii pentru birouri;

    Pentru efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele 
caniculare şi secetoase, se vor lua următoarele măsuri speciale care să contracareze 
efectele negative ale acestora (în sfera P.S.I.):
A)	Premergător perioadelor caniculare şi secetoase:
l) În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, 
se  nominalizează următoarele sectoare de activitate în care creşte riscul de incendiu:
- bazele de recepţii;
- instalaţiile de gaz;
- instalaţiile de încălzire.
2) Se restricţionează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul Primăriei Comunei prin 
oprirea acestor lucrări între orele 14,00 şi 18,00.
3) Efectuarea, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări în exteriorul clădirilor, 
care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lăcuiri, lucrări 
de instalaţii etc.), va fi restricţionată.
4) Se va asigura protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor |recipientelor, 
buteliilor (cu accent pe cele care conţin hidrogen) şi a rezervoarelor care conţin vapori 
inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune astfel:
•	Răciri sau perdele de protecţie cu apă rece la intervale de maxim 2 ore (timp de minim 
10 minute ) în cazul temperaturilor atmosferice  ce depăşesc 40°C.
•	Depozitarea recipientelor - butelii la umbră (sub copertine, şoproane etc.).
5) Se vor îndepărta şi colecta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) care pot 
acţiona în anumite condiţii drept concentratori de raze solare.
6) Se va verifica zilnic de către responsabilul p.s.i. situaţia rezervelor de apă de incendiu 
şi starea legăturilor telefonice cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (cu care 
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există convenţie de intervenţie în caz de incendiu).
	7) Persoana responsabilă de această activitate est Terlai Dan Gheorghe.
B) Premergător sezonului rece şi în timpul sezonului rece:
1) Se  numeşte domnul Terlai Dan-Gheorghe ca  persoană  responsabilă  pe  timpul 
sezonului rece cu protejarea sistemelor de încălzire. Această persoană va lua măsurile 
necesare de golire a instalaţiilor de apă în cazul opririi funcţionării sistemelor de 
recirculare a apei.
	2) Înainte de începerea sezonului rece, se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile 
constatate ale instalaţiilor de încălzire, precum şi dispozitivele de încălzire acţionate 
electric (reşouri, calorifere cu ulei, etc.).
	3) Se vor verifica și asigura uneltele pentru deszăpezirea căilor de evacuare şi 
intervenţie din cadrul Primăriei.
4) Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea unor autovehicule parcate pe 
teritoriul aferent Primăriei. 
5) Se interzice utilizarea focului deschis (sub orice formă) pentru dezgheţul unor 
conducte ale diverselor instalaţii.
6) În cazul unor căderi masive de zăpadă, se vor asigura eliberarea căilor de acces în 
spaţiile de siguranţă astfel încît să se permită accesul maşinilor de luptă ale pompierilor 
în orice punct al Primăriei, precum și la gurile de alimentare cu apă de incendiu.
	7) Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute (de la - 5°C în jos) se vor lua 
măsuri de protejare la îngheţ a mijloacelor iniţiale de combatere a incendiilor 
(stingătoare portabile de incendiu cu spumă chimică sau apă pulverizată) şi a gurilor 
hidranţilor exteriori de incendiu.
	8) Persoana responsabilă de această activitate este Terlai Dan-Gheorghe.

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.
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Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 26.02.2021
Nr.15



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 15/2021

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz

26.02.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)
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Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.


