
          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 activitătii de apărare împotriva incendiilor din 
spatiile de depozitare la nivelul Primariei comunei Beba Veche

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 19 / 24.02.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 Si art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 si 
art.144-147 din OMAI nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire 
şi stingere a incendiilor; 
	- prevederile din Anexa la MAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

    În spatiile de depozitare a materialelor si produselor, spatii existente la nivelul 
Primăriei comunei Beba Veche, se respectă următoarele cerinţe minime specifice:
a)	depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, 
combustibilitatea si proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută 
de proiectant;
b)	se interzice depozitarea în acelaşi spaţiu a substanţelor, materialelor, produselor care, 
prin contact direct între ele, pot genera incendii/explozii;
c)	depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fată de instalaţiile 
electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură si altele asemenea.

Articolul 1:

    În spatiile de depozitare se afisează la loc vizibil instrucţiunile specifice de apărare 
împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum si planul de 
depozitare si evacuare a materialelor periculoase.

Articolul 2:

    (1) Depozitarea materialelor combustibile se face în ambalajele indicate de 
producător.
(2) Materialele se inscripţionează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea 
identificării naturii riscurilor de incendiu si pentru adoptarea măsurilor adecvate de 
intervenţie.
(3) Este interzisa depozitarea materialelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt 
cunoscute.
(4) Dispunerea materialelor periculoase în spațiile de depozitare se face potrivit 
planurilor de depozitare.

Articolul 3:

    Corpurile electrice de iluminat din spatiile de depozitare a materialelor combustibile 

Articolul 4:



trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu 
armaturi de protecţie.

    Deseurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spatiile de depozitare în 
locurile stabilite în acest scop.

Articolul 5:

    (1) În spatiile de depozitare se asigură o distantă de siguranţă de minimum 0,5 m a 
materialelor combustibile fată de elementele de încălzire.
(2) Fată de corpurile de iluminat se respectă distantele prevăzute în normativul tehnic 
specific, iar fată de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se 
asigură distantele necesare funcţionării eficiente a acestora.

Articolul 6:

    (1) La depozitarea materialelor se tine seama de proprietăţile fizico-chimice ale 
acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la căldură, fum sau la umezeală, 
de reacţia fată de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum si de substanţele 
care pot fi utilizate la stingerea incendiilor.
(2) Atât în interiorul spatiilor de depozitare, cât si pe suprafeţele de teren folosite pentru 
depozitarea mărfurilor si ambalajelor se păstrează în permanentă ordine si curăţenie.
(3) Se interzice folosirea în spatiile de depozitare a mijloacelor de încălzire si iluminat 
improvizate, cu defecţiuni sau neasigurate cu protecţie adecvată.
(4) Este interzis a se păstra în spatiile de depozitare obiecte străine de inventarul 
spaţiului de depozitare.
(5) Pe toată suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului 
de orice natură.
(6) Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc si 
numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru 
apărarea împotriva incendiilor.

Articolul 7:

    În spatiile de depozitare, precum si în apropierea acestora se dispun măsuri pentru:
a)	interzicerea păstrării unor cantităti de materiale mai mare decât capacitatea maximă 
admisă, prevăzută prin proiect;
b)	interzicerea obturării gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta 
este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;
c)	îndepărtarea imediată a tuturor deşeurilor sau altor materiale combustibile care nu au 
legătură cu activitatea care se desfăsoară în spaţiul respectiv.

Articolul 8:

    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.

Articolul 9:

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 activitătii de apărare împotriva 
incendiilor din spatiile de depozitare la nivelul Primariei comunei Beba Veche care să 
reglementeze următoarele aspecte:

Compartiment TEHNIC

În spatiile de depozitare a materialelor si produselor, spatii existente la nivelul Primăriei 
comunei Beba Veche, se respectă următoarele cerinţe minime specifice:
a)	depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, 
combustibilitatea si proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută 
de proiectant;
b)	se interzice depozitarea în acelaşi spaţiu a substanţelor, materialelor, produselor care, 
prin contact direct între ele, pot genera incendii/explozii;
c)	depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fată de instalaţiile 
electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură si altele asemenea.

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 Si art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 si 
art.144-147 din OMAI nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire 
şi stingere a incendiilor; 
	- prevederile din Anexa la MAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri


