ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SÂNANDREI
PRIMAR

Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Muntean Diana-Andreea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. ...........din 31.03.2020
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de
protecție civilă în comuna Sanandrei şi a măsurilor de optimizare a acestora,pentru trimestrul I din anul
2020
Primarul Comunei Sânandrei, județul Timiș,
Având în vedere Referatul nr. ........../31.03.2020 al Primarului Comunei Sânandrei pentru
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție
civilă în comuna Sanandrei şi a măsurilor de optimizare a acestora,pentru trimestrul I din anul 2020,
Luând act de Ordinul 3503/12.02.2020 emis de de președintele Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Timiș pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la
nivelul județului Timiș în anul 2020,
În conformitate cu prevederile:
- art. 13 lit. i) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 25 lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,
În temeiul prevederilor art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, propun spre adoptare prezentul proiect de:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității
de protecție civilă în comuna Sânandrei şi măsurile de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul
2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezentul proiect de hotărâre a fost adoptat cu votul ”pentru” a ....... consilieri din cei .......
prezenți.
Art. 3 Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului-Jud. Timiș;
-Membrilor CLS prin aplicația ”whatsapp”, in cadrul grupului ”Consiliul Local Sânandrei”;
-Cetățenilor prin afisare și publicare pe site-ul http://www.primaria-sinandrei.ro/.
Inițiator,
PRIMAR
Claudiu-Florin Coman

Anexa la Proiectul de hotărâre din 31.03.2020
CAPACITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:

A)

a)organizare : Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Sanandrei are urmatoarea componenta:30 de
membrii (1 angajat+29 voluntari)
-sef serviciu voluntar(angajat) fara certificat de absolvire
-1membru
-sef compartiment pentru prevenire
-1 membru
-compartiment pentru prevenire
- 8 membrii
-sef formative de interventie
-1membru
-formatie de interventie , salvare si prim ajutor formata din:
-1 echipa specializata pentru stingerea incendiilor sat Sanandrei
-3 membrii
-1 echipa specializata pentru stingerea incendiilor sat Carani
-3 membrii
-1 echipa specializata pentru stingerea incendiilor sat Covaci
-3 membrii
-1 echipa specializata pentru cautare, deblocare, salvare, evacuare
-5membrii
-1 echipa specializata pentru avertizare-alarmare
-5membrii
b)dotare: - autoutilitara Nisan dotata cu bidon 1000l+motopompa
- plug de zapada pentru autoutilitara
- motopompe apa 5KW
- lopeti din cauciuc
- pichete psi
-stingatoare P6
-drujba
-hidranti mobili

-1buc.
-1buc.
-2buc.
-5buc.
-2buc.
-6buc.
-1buc.
-4buc.

DOTAREA CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE A PERSONALULUI SVSU, conf. O.M.A.I. 75/2019

cizme din piele
costume de
cască de
cu branţ metalic
protecţie tip
protecţie cu
/ bocanci
pompier
vizor
(număr perechi)
n

e

30

0

p

n

30

3
0

e
0

p

n

30

3
0

e
0

p

brâu
pompier
(centură de
siguranţă)

aparat de
respirat cu
aer
comprimat

n

n

3
0

e
0

p
30

6

e
0

p
6

butelii de
rezervă

n
6

e
0

mănuşi de
protecţie

p

n

6

3
0

e
0

vestă
reflectorizan
tă

lanternă

p

n

e

p

n

e

p

30

3
0

3

27

5

2

3

c)fonduri alocate pentru dotari cu echipament si obiecte de inventar: 5000 lei
Greutãți întâmpinate –lipsa fondurilor
Termen de implementare – in cursul anului2020 in functie de posibilitatile financiare
Stadiu asigurare fonduri necesare pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile
voluntare, în conformitate cu prevederile art. 33 din legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările și completările ulterioare, mai jos enumerate:
-pentru anul 2020 sunt prevazute fonduri pentru:
-investitii ce trebuie facute in scopul indeplinirii conditiilor pentru obtinerea autorizatiilor de securitate la
incendiu
la
corpurile
de
cladiri
ale
primariei,
scolilor
si
gradinitelor
13000 lei
- fonduri alocate pentru dotari cu echipament si obiecte de inventar: 5000 lei

- achizitia de bunuri si servicii pe linie de PSI si situatii de urgenta

61500 lei

Greutãți întâmpinate – lipsa resurselor financiare
Mãsuri de optimizare: -gasirea unor surse de finantare
Termen de implementare – in cursul anului 2020 in functie de posibilitatile financiare
Stadiu asigurare drepturi personal voluntar,
Personalul voluntar din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Sanandrei beneficiaza
de urmatoarele drepturi :
-facilitati fiscale:
-reducerea impozitului pe cladirea de domiciliu cu 25% pe an
-reducerea impozitului pe teren aferent locuintei de domiciliu cu 25% pe an
-scutirea de la plata taxei de paza
-compensatii banesti: -143lei brut pentru o interventie
-713lei brut pentru controlul a 200 de gospodarii
Stadiu îndeplinire atribuții de prevenire de către SVSU:
În trimestrul I din anul 2020, Serviciul voluntar pentru situații de urgență a întreprins următoarele acțiuni
privind:
- stingerea incendiilor la vegetatie uscata
- Publicarea in foaia satului a unor articole cu privire la masurile ce trebuie respectate pentru a
preantampina producerea unor situatii de urgenta
- afisarea normelor impuse de ordonantele de urgenta si ordonantele militare in perioada starii de urgenta
legate de pandemia cu coronavirus.
-verificarea si sprijinirea persoanelor izolate la domiciliu sau in varsta
Termen de implementare- permanent pe tot parcursul anului ori de cate ori se impune
Stadiul pregătirii personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență :
-Pentru Comuna Sanandrei nu este angajat un cadru tehnic PSI aceste atributii revin sefului serviciului voluntar
(care nu detine atestat), prin cumul de functii.
-Demersuri:-se vor lua masuri pentru angajarea unui cadru tehnic PSI autorizat , ori încheierea unui contract cu
persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.
Termen de implementare semestru 1-2020
Stadiu participare la stagiile de pregătire și de formare profesională, Centrul Zonal de Pregătire de Protecție
Civilă Cluj-Napoca de către:
:- 2016 secretar de comuna Muntean Diana Andreea
- 2018 viceprimar Minnich Iosif

Stadiu asigurare fonduri și mijloace tehnice pentru participarea la concursuri a SVSU și a cercurilor de elevi
„Prietenii Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”, conform Regulamentelor de defășurare ale acestor
concursuri.
-Nu s-au alocat fonduri si mijloace pentru participarea la concursuri.
Alte mențiuni /propuneri/ observații
Resurse financiare existente si alocate pentru situatii de urgenta au fost folosite in scopul indeplinirii
conditiilor pentru obtinerare autorizatiilor de securitate la incendiu la corpurile de cladiri ale primariei,
scolilor si gradinitelor
Nu s-au putut gasii resurse financiare pentru dezvoltarea unui serviciu operational, respectiv :
-construirea unei remize PSI si a unei magazii pentru echipament si materiale

-achizitionarea unei autospeciale cu toate dotarile necesare care sa asigure o
interventie optima si in siguranta si echiparea membrilor serviciului cu tot ce este necesar pentru
siguranta acestora.
B)
ACTIVITATEA DE PROTECȚIE CIVILĂ:
Stadiul activităților de informare şi pregătire preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie,
obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
acțiuni întreprinse:
-exercitii de alarmare in scolii cu participarea elevilor, cadrelor didactice, personalul auxiliar si a serviciului
s.v.s.u.
-exercitii de alarmare in cele 2 corpuri ale primariei cu participarea personalului din primarie a cetatenilor aflati
in incinta si a serviciului s.v.s.u.
-exercitiu lunar de alarmare a populatie prin mijloacele de avertizare(sirene, clopote)sub coordonarea ISU Banat
-publiarea Publicarea in foaia satului a unor articole cu privire la masurile ce trebuie respectate pentru a
preantampina producerea unor situatii de urgenta
- afisarea normelor impuse de ordonantele de urgenta si ordonantele militare in perioada starii de urgenta
legate de pandemia cu coronavirus.
Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru
situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu pe linie de protecție civilă:
- Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta are in componenta sa un numar de 19 membrii
-Centrul operativ are in componenta sa un numar de 5 membrii
-Inspector de protectie civila Comuna Sanandrei – secretar de comuna Muntean Diana Andreea
Propuneri/ observații
DEFICIENŢE CARE SE MANIFESTĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI NU A FOST
POSIBIL A FI SOLUȚIONATE ÎN PERIOADA ANALIZATĂ SAU PE TERMEN SCURT, MEDIU
SAU LUNG):
- dotarea satelor Carani si Covaci cu sirene pentru alarmarea populatiei
- construirea unei magazii pentru stocuri de materiale necesare interventiilor
- achizitionarea de material pentru interventii (generatoare electrice, scari, saci cu material pentru inundatii,
buldoexcavator, stoc de scanduri, tarusi etc.)
Sef serviciu S.V.S.U.
MateiMarchian

