
          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;

                                        P R O P U N:

privind reglementarea fumatului la nivelul Primăriei comunei Beba Veche

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 16 / 24.02.2021

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;

    (1) Se interzice fumatul în cadrul Primăriei comunei Beba Veche, precum în toate 
locurile în care nu se admite focul deschis. În aceste locuri, se vor instala 
anunțuri/indicatoare cu inscripţia „FUMATUL INTERZIS”, conform modelului prevăzut în 
Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) În cadrul Primăriei se vor respecta regulile privind fumatul, iar responsabil de 
respectarea acestora este domnul Terlai Dan-Gheorghe, având funcția de Sef. S.V.S.U.
(3) Fumatul este permis: În locurile special amenajate în curtea interioară a instituției se 
vor instala anunțuri/indicatoare cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”, dotat cu 
scrumieră, vase cu apă, nisip sau pământ pentru stingerea resturilor aprinse de 
chibrituri sau ţigări. Scrumierele şi vasele de la locurile de fumat amenajate se vor 
amplasa astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din 
apropiere (perdele, deşeuri de textile,hârtie, carton, etc.), astfel încât după efectuarea 
fumatului să se asigure stingerea resturilor de ţigară.
a)	Locul de fumat este amplasat la intrarea/ieșirea în clădirea primăriei, precum și în 
curtea interioară.
b)	Salariaţii care nu respectă regulile stabilite pentru fumat, vor suporta consecinţele 
prevăzute de legislaţia în vigoare.
c)	În locurile în care este admis fumatul, se interzice golirea ţigărilor şi mucurilor de ţigări 
în coşurile cu hârtii.
d)	La încheierea programului de lucru, membrii comisiei pentru situații de urgență vor 
verifica spaţiile pe care le au în responsabilitate pentru depistarea şi înlăturarea 
eventualelor cauze de incendiu.
e)	Angajații Primăriei se vor asigura zilnic de excluderea oricărei posibilități de provocare 
a eventualelor incendii.
f)	Angajații Primăriei vor părăsi incinta unității și a punctelor de lucru în eventualitatea 
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intenţiei de a fuma.
g)	La terminarea programului se va scoate de sub tensiune orice aparat electric.
h)	În perioada anotimpului rece, se interzice folosirea aparatelor sau dispozitivelor de 
încălzit cu flacără deschisă în interiorul instituției.
i)	Membrii comisiei pentru situații de urgență vor verifica periodic punctele de lucru, 
pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor cauze de incendiu.
(5) În toată incinta Primăriei fumatul este interzis.
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor vor fi amplasate la o distanţă mai 
mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide 
combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc.), 10 m faţă de locurile în care există 
materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) şi 50 m faţă de 
culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
(7) Se interzice depunerea în scrumierele a altor deşeuri de materiale combustibile 
(hârtie, carton, textile, etc.).
(8) Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte 
locuri în care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea, se interzice 
aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse.
(9) La locul de fumat se vor afişa instrucţiuni cuprinzând măsuri de prevenire a 
incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu și se vor amplasa mijloace tehnice 
de apărare împotriva incendiilor.
(10) Responsabilul p.s.i. răspunde de supravegherea respectării normelor privind 
fumatul.
(11) Personalul angajat va supraveghea ca persoanele din exteriorul instituţiilor să 
respecte normele privind fumatul.

    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, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment TEHNIC
Nr. 647/26.02.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind reglementarea fumatului la nivelul Primăriei 
comunei Beba Veche care să reglementeze următoarele aspecte:

(1) Se interzice fumatul în cadrul Primăriei comunei Beba Veche, precum în toate 
locurile în care nu se admite focul deschis. În aceste locuri, se vor instala 
anunțuri/indicatoare cu inscripţia „FUMATUL INTERZIS”, conform modelului prevăzut în 
Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) În cadrul Primăriei se vor respecta regulile privind fumatul, iar responsabil de 
respectarea acestora este domnul Terlai Dan-Gheorghe, având funcția de Sef. S.V.S.U.
(3) Fumatul este permis: În locurile special amenajate în curtea interioară a instituției se 
vor instala anunțuri/indicatoare cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”, dotat cu 
scrumieră, vase cu apă, nisip sau pământ pentru stingerea resturilor aprinse de 
chibrituri sau ţigări. Scrumierele şi vasele de la locurile de fumat amenajate se vor 
amplasa astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din 
apropiere (perdele, deşeuri de textile,hârtie, carton, etc.), astfel încât după efectuarea 
fumatului să se asigure stingerea resturilor de ţigară.
a)	Locul de fumat este amplasat la intrarea/ieșirea în clădirea primăriei, precum și în 
curtea interioară.
b)	Salariaţii care nu respectă regulile stabilite pentru fumat, vor suporta consecinţele 
prevăzute de legislaţia în vigoare.
c)	În locurile în care este admis fumatul, se interzice golirea ţigărilor şi mucurilor de ţigări 
în coşurile cu hârtii.
d)	La încheierea programului de lucru, membrii comisiei pentru situații de urgență vor 
verifica spaţiile pe care le au în responsabilitate pentru depistarea şi înlăturarea 
eventualelor cauze de incendiu.
e)	Angajații Primăriei se vor asigura zilnic de excluderea oricărei posibilități de provocare 
a eventualelor incendii.
f)	Angajații Primăriei vor părăsi incinta unității și a punctelor de lucru în eventualitatea 
intenţiei de a fuma.
g)	La terminarea programului se va scoate de sub tensiune orice aparat electric.
h)	În perioada anotimpului rece, se interzice folosirea aparatelor sau dispozitivelor de 
încălzit cu flacără deschisă în interiorul instituției.
i)	Membrii comisiei pentru situații de urgență vor verifica periodic punctele de lucru, 

          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 
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spaţii şi construcţii pentru birouri;
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pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor cauze de incendiu.
(5) În toată incinta Primăriei fumatul este interzis.
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor vor fi amplasate la o distanţă mai 
mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide 
combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc.), 10 m faţă de locurile în care există 
materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) şi 50 m faţă de 
culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
(7) Se interzice depunerea în scrumierele a altor deşeuri de materiale combustibile 
(hârtie, carton, textile, etc.).
(8) Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte 
locuri în care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea, se interzice 
aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse.
(9) La locul de fumat se vor afişa instrucţiuni cuprinzând măsuri de prevenire a 
incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu și se vor amplasa mijloace tehnice 
de apărare împotriva incendiilor.
(10) Responsabilul p.s.i. răspunde de supravegherea respectării normelor privind 
fumatul.
(11) Personalul angajat va supraveghea ca persoanele din exteriorul instituţiilor să 
respecte normele privind fumatul.


