
                    

 
                                    R O M Â N I A  

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

 

                                HOTĂRÂREA NR. 19/2016 
                                                  din 26.08.2016 
 
                          Privitor la: aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016; 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
26.08.2016, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  dl. consilier Constantin  Nicolae a fost ales preşedinte de şedinţă,  pentru lunile 
iulie, august şi septembrie 2016. 
             Având în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 2610/22.08.2016, prezentată de d-nul. Ing. BOCŞARU COSMIN, 
primarul comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
             Raportul nr. 2609/22.08.2016, de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016, întocmit de d-nul. Popescu Marius Adrian, şef al 
SVSU Lăcusteni;  
            Avizul dat de comisiile de  specialitate ale Consiliului Local al comunei Lăcusteni, prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 2639/24.08.2016 de avizare a legalităţii 
proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni; 
           În conformitate cu prevederile art.13 lit. i) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea 
împotriva incendiilor, coroborate cu art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 15 din legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu 
modificările şi completările ulterioare,  cu 9 voturi „pentru” adopta următoarea: 
 

                                                              H O T Ă R Â R E 
 Art. 1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.       
            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, primarului 
comunei Lăcusteni, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi adusă la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei . 
          
              LĂCUSTENI, 26.08.2016 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
              CONSTANTIN NICOLAE                                                     
                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                              S E C R E T A R,        
                              BRĂNESCU ADRIAN    
 
 
  



 
 
                                                                         Anexa nr. 1 la h.c.l. nr. 19 din 26.08.2016 
 
CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                           
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 

                                        RAPORT 
 
                  Privind : analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul I al anului 2016, 
    
 
          Având în vedere prevederile art.13 lit i) şi art. 27 lit e) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor şi prevederile art. 14 lit. e) şi Ordinul 163/2007 pentru aprobarea 
normelor generale de apărare împotriva incendiilor, vă prezint  Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni în perioada iulie – decembrie: 
        Cadrul legal care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă are la bază Legea 
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul 712/2005 privind aprobarea dispoziţiilor generale 
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, Ordinul 106/2007 pentru aprobarea 
criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi a agenţilor economici care au obligaţia de a angaja cel 
puţin un cadru ethnic sau personal de specialitate cu atribuţiuni în domeniul stingerii incendiilor, 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi de alte acte normative . 
       Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la 
care sunt obligaţi să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice locale cât şi toate 
persoanele fizice şi juridice din comuna Lăcusteni. 
       Consiliul local al comunei Lăcusteni, are potrivit Legii 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, următoarele obligaţii principale: 

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Lăcusteni şi stabileşte 
resursele necesare pentru aplicarea acestuia; 

- instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat 
al unităţii administrativ-teritoriale; 

- analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor si hotăreşte măsuri de 
optimizare a acesteia; 

- asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajarea a 
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în 
caz de incendiu; 

- prevede şi aprobă în bugetul local fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor; 

- sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
serviciilor de urgenţă şi a cercurilor de  elevilor „Prietenii pompierilor”; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
   I.    ORGANIZARE 
        
      La nivelul comunei Lăcusteni gestionarea situaţiilor de urgenţă este realizată de către Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă precum şi de către Serviciul Voluntar ca structură de intervenţie. 



      În componenţa  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă intră principalii factori de decizie 
de la nivelul localităţii, preşedinte fiind dl. Ing. Bocşaru Cosmin primarul comunei.  
      Principalele atribuţii ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Lăcusteni sunt: 

- informează prin intermediul centrului operaţional judeţean, privind stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul comunei, stabileşte acţiuni şi măsuri 
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea acestora; 

- declară, cu acordul Preşedintelui comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, starea de 
alertă pe teritoriul comunei; 

- analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 

- informează comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi consiliul local asupra activităţii 
desfăşurate; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 
abilitate. 

       Prin dispoziţia primarului  numărul 278/13.08.2013 Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă a fost reorganizat, modificându-se şi componenţa Centrului Operativ cu activitate 
temporară. 
       Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în ultima şedinţă ordinară pe data de 
14.06.2016, ocazie cu care s-a aprobat şi un nou Regulament –Cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea. De asemenea Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă s-a  întrunit cu ocazia instituirii codurilor de atenţionare în vederea gestionării fenomenelor  
meteo periculoase apărute. 
       Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este format din 26 de voluntari şi este condus de 
către un şef de serviciu. Acesta a fost  dotat cu mijloace de intervenţie (motopompă, generator 
electric, scări , pichet de incendiu, etc.) printr-un program derulat de către Oraşul Bălceşti în 
parteneriat cu localităţile vecine printre care şi Lăcusteni. 
       Membri Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au fost instruiţi şi sunt pregătiţi să 
intervină în caz de nevoie. Şeful serviciului a absolvit cursuri de cadru tehnic cu atribuţiuni în 
prevenire şi stingerea incendiilor,  iar cei 6 membri ai compartimentului de prevenire au participat la 
cursuri de perfecţionare organizate de asemenea de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. 
 

II. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
   
        În semestrul I al anului 2016 la nivelul comunei Lăcusteni  s-a produs  produs un incendiu la o 
locuinţa fără victime umane acesta fiind stins de ISU GRĂDIŞTEA. Nu au existat nici incendii 
semnificative de vegetaţie .  
       Atât în perioada secetoasă din timpul verii cât si odată cu venirea sezonului rece compartimentul 
de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, a efectuat acţiuni de 
informare pe linia apărării împotriva incendiilor prin distribuirea de    pliante şi lipirea de afişe avănd 
ca teme: 
    - intrucţiuni legate de arderea vegetaţiei uscate; 
     -curăţarea coşurilor de fum; 
     -reguli şi măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece. 
        De asemenea prin compartimentul de prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă s-au efectuat controale la gospodăriile populaţiei precum si la instituţii.  
         Pregătirea salariaţilor din cadrul primăriei Lăcusteni a fost făcută de către cadrul tehnic cu 
atribuţiuni în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
         Pregătirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a efectuat conform 
Planului de pregătire pe anul 2016. 
        Alte activităţi desfăşurate; 
        - controlul şi verificarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, 
motopompă,etc.); 
        - întocmirea şi reactualizarea documentelor ce se impun conform legislaţiei în vigoare; 



        - participarea şefului SVSU la instruiririle trimestriale organizate de către ISU Vâlcea. 
 
                III. ALIMENTAREA CU APĂ 
        La nivelul comunei Lăcusteni exista reţea de alimentare cu apă potabilă care este  în funcţiune. 
Există un număr de 20 hidranţi amplasaţi la nivelul instituţiilor ( şcoli, dispensar, biserici). 
        Alimentarea cu apă a autoutilitarelor de intervenţie se poate face direct de hidranţi, fântânile 
publice sau din râul Olteţ. În cazuri excepţionale se poate alimenta din cele două bazine ale 
sistemului de alimentare cu apă cu capacitatea de 300 mc. şi 50 m.c. 
 

IV.  ALTE ASPECTE 
 
             
              V.   MĂSURI PROPUSE PENTRU OPTIMIZAREA CAPACITĂŢII DE  APĂRARE 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TERITORIUL COMUNEI LĂCUSTENI:    
  
        Verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la obiectivele ce aparţin consiliului 
local Lăcusteni; 
        Verificarea periodică de către personal calificat a instalaţiilor electrice la obiectivele ce aparţin 
consiliului local Lăcusteni; 
       Organizarea apărarii împotriva incendiilor la locul de muncă şi a planurilor de evacuare a 
persoanelor în caz de incendiu; 
        Respecatrea normelor de apărare împotriva incendiilor de către salariaţi; 
        Efectuarea instructajului periodic şi a consemnării acestuia în fişele individuale; 
        Alocarea de către consiliul local al comunei Lăcusteni a fondurilor necesare dotării S.V.S.U. cu 
mijloace şi materiale necesare intervenţiei. 
 
                                                                      
                                                                                                                                                                              
LĂCUSTENI, 26.08.2016 

 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     
              CONSTANTIN NICOLAE                                                     
                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                              S E C R E T A R,        
                              BRĂNESCU ADRIAN    
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