
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOTARARE 
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 

incendiilor in comuna Rebri~oara pe semestrul II al anului 2021 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinta ordinara din data de 
31.03.2022 in prezenta a _12_consilieri locali, din totalul de 12 consilieri in functie; 
-Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri§oara, inregistrat sub 
nr.25/25.03.2022, privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare 
impotriva incendiilor in comuna Rebri§oara pe semestrul II al anului 2021; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebri§oara, inregistrat sub nr.2142 

/25-.03.2022; 
- Raportul de specialitate intocmit de domnul Doboaca Macedon-~ef Serviciul Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta-Rebri§oara, prin care se propune aprobarea Raportului de 
evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Rebri§oara pe 

semestrul II al anului 2021 , 1nregistrat sub nr.2143/25.03.2022; 
-Avizul Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local 
Rebrisoara, 1nregistrat cu nr.2286/31.03.2022 ; 
-A vizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, culte, 
activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului 
local Rebrisoara, wegistrat cu nr.2287/31.03 .2022 ; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica ,apararea ordinii publice , 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia mediului , 
agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 1nregistrat cu 
nr.2288/31.03.2022 ; 

In conformitate cu : 

-prevederile art.13 lit. i) si art 27 lit. e) din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
-prevederile art.14 lite) §i f) din Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Nonnelor 

generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.h, art.139 alin.(1),§i ale 
art.196· alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare , 



HOT.ARA.STE: 
Art.1. Se aproba Raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor la 
nivelul comunei Rebri~oara la finele semestrului II al anului 2021, conform anexei nr. 1 
ce face parte intergranta din prezenta hotarare 
Art.2. Cu ducere la 1ndeplinire a sarcinilor prezentei hotarari se incredinteaza ~eful 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ~i primarul comunei Rebri~oara. 
Art.3. Hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data comunicarii 
oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul www.primariarebrisoara.ro la Sectiunea 
Monitorul Oficial Local. 
Art.4- 'Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebri~oara in 
~edinta ordinara, respectiv cu un numar de_ 12 _ voturi "pentru ",_ 0 _ voturi" abtineri "~i 
_0_voturi "impotriva "din numarul de _12_ consilieri prezenti .erviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta ~i primarul comunei Rebri~oara. 
Art.5. Prezenta hotarare se se transmite prin intermediul secretarului comunei catre : 

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Rebri~oara; 
- ~ef SVSU-Rebri~oara. 

PRESEDINTE de SEDINTA, 
BURJ)ET DORIN 

NR. 17 /31.03.2022 

CONTRASEM~.AZA 
SECRETAR GEN~L UAT, 

SCURTU \ 



ANEXA 1 la H.C.L. Nr. 17 /31.03.2022 

RAPORT 
privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara, 

anul 2021, semestrul II 

Avand in vedere prevederile art.13 lit i) §i art. 27 lit e) din Legea nr.307/2006 
privind apararea impotriva incendiilor §i prevederile art. 14 lit. e) §i Ordinul 163/2007 
pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, va prezint Raportul 
de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Rebri~oara in 
perioada iulie- decembrie 2021. 

Cadrul legal care reglementeaza activitatea in domeniul situatiilor de urgenta are 
la baza Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, OMAI nr.163/2007 
pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, Ordinul 712/2005 
privind aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul 
situatiilor de urgenta, Ordinul 106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a 
consiliilor locale §i a agentilor economici care au obligatia de a angaja eel putin un cadru 
ethnic sau personal de specialitate cu atributi uni in domeniul stingerii incendiilor, 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, precum ~i de alte acte normative . 

De mentionat ca la nivelul localitatii noastre functia de §ef al serviciului voluntari 
pentru situatii de urgenta este ocupata de catre dl .Doboaca Macedon, incepand cu data 
de 17.02.2022 conform Dispozitiei primarului nr.15 din 16.02.2022 privind incadrarea 
in munca pe perioada nedeterminata a domnului Doboaca Macedon in functia de 
referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Rebri~oara -Serviciul 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter 
permanent, la care sunt obligati sa participe, conform legii, atat autoritatile 
administratiei publice locale cat ~i toate persoanele fizice §i juridice din comuna 
Rebrisoara. 

' 
Consiliul local al comunei Rebri~oara, are potrivit Legii 307 /2006 privind apararea 

impotriva incendiilor, urmatoarele obligatii principale: 
a) aproba planul de analiza ~i acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ

teritoriala pe care o reprezinta, stabile§te resursele necesare pentru aplicarea acestuia §i ii 
transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza; 

b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare 
impotriva incendiilor in unitatea adrninistrativ-teritoriala pe care o reprezinta; 

c) instituie reguli §i masuri specifice corelate cu nivelul §i natura riscurilor locale; 
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul 

voluntar de urgenta §i aproba regulamentul de organizare §i functionare al acestuia; 
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, 

sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii ~i indeplinirii atributiilor 



legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate §i exercita controlul folosirii 
acestora; 

g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor 
din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau 
pentru alte evenimente, precum §i pentru asigurarea de persoane §i raspundere civila a 
personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de 
deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in 
timpul §i din cauza indeplinirii atributiilor specifice; 

h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica §i de 
amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea 
sistemelor de anuntare, alarmare, precum §i de alimentare cu apa in caz de incendiu; 

i) analizeaza, semestrial §i ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare 
impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta §i 
informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

j) asigura imobile §i spatii amenajate corespunzator pentru functionarea 
serviciului de urgenta voluntar, precum §i mijloacele de comunicatii necesare; 

k) indepline§te orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva 
incendiilor. 

1. Organizare 
La nivelul comunei Rebri~oara gestionarea situatiilor de urgenta este realizata de 

catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta precum §i de catre Serviciul Voluntar ca 
structura de interventie. 

in componenta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta intra principalii 
factori de decizie de la nivelul localitatii, pre§edinte fiind dl.primar Clapau Viorel. 

Principalele atributii ale Comitetului Local pentruSituatii de Urgenta Rebri~oara 
sunt: 

-informeaza prin intermediul centrului operational judetean, privind starile 
potential generatoare de situatii de urgenta §i iminenta amenintarii acestora; 

-evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul comunei, stabile§te actiuni § 

masuri specific pentru gestionarea acestora §i urmare§te indeplinirea acestora; 
-declara, cu acordul Pre§edintelui comitetului judetean pentru Situatiide Urgenta, 

starea de alerta pe teritoriul comunei; 
-analizeaza §i avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane material §i 

financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta; 
-informeaza comitetul judetean pentru situatii de urgenta §i consiliul local asupra 

activitatii desfa§urate; 
-indepline§te orice alte atributii §i sarcini stabilite de lege sau de organismele §i 

organelle abilitate. 
in data de 3 0 .12.2019 s-a adoptat Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr. 70 

/30.12.2019 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta -tip V2, 
al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare al S.V.S.U. Rebri~oara. 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta are in componenta 24 voluntari, 
grupati in 3 echipe cu atributii specifice, dupa cum urmeaza: 

• Compartiment de prevenire -4 persoane; 

• Grupa de interventie -5 persoane + ~ef formative de interventie; 



• Echipa specializata In domeniul avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare
evacuare - 12 persoane. 

• Atelier reparatii -Intretinere =2 persoane 
S.V.S.U. Rebri~oara functioneaza pe baza contractelor de voluntariat Incheiate 

Intre voluntari si S.V.S.U. Rebri~oara, respectiv UAT Rebri~oara reprezentat prin 
domnul primar Clapau Viorel, pe o perioada de 5 ani. 

Primaria Comunei Rebri~oara are Incheiat un numar de 24 contracte de 

voluntariat ~i 11 asigurari pentru caz de boala profesionala, accident sau deces produs In 
timpul desfa~urarii interventilor(l 3 voluntari + sef SVSU). 

Sarcinile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Rebri~oara sunt 
Indeplinite conform legislatiei privind situatiile de urgenta la nivel national, prin stricta 
coordonare si colaborare cu institutiile specializate, in functie de riscurile generatoare de 
situatii de urgenta, dupa cum urmeaza: 

• Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud; 

• Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Bistrita Nasaud; 

• Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita Nasaud; 

• Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Rebri~oara; 

• Centrul Operativ al C.L.S.U. Rebri~oara; 

• Consiliul Local al Comunei Rebri~oara; 

• IJP B istrita N asaud; 

• IJJ Bistrita Nasaud. 

2.Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta 

Activitatea de prevenire desfasurata de catre SVSU Rebri~oara In semestrul II 

2021 a Insumat: 
-actualizarea documentelor de specialitate privind activitatile SVSU, precum si 

cele privind prevenirea si stingerea incendiilor; 
- planificarea si organizarea controalelor desfasurate la nivelul institutiilor publice 

de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, precum si a gospodariilor din comuna 
Rebrisoara. 

' 
Activitatile desfasurate au constat in principal in punerea in practica a prevederilor 

legislative pe aceasta linie, astfel: 
• Asigurarea cadrului legislative pentru SVSU; 

• Pregatirea permanenta a membrilor SVSU; 

• Modul de organizare a activitatiide aparare impotriva incendiilor; 

• Modul de intocmire a documentelor care reglementeaza activitatea de aparare 
impotriva incendiilor; 

• Modul de executare a instructajului periodic in domeniul situatiilor de urgenta, 
cu personalul din subordine; 



• Actiuni de prevenire ~i informare impotriva raspandirii ~i transmiterii virusului 
Covid-19; 

• Actiuni de ajutorare a persoanelor varstnice ~i a celor fara apartinatori; 

• Sprijin pentru persoanele aflate in izolare/carantina; 

• Afi~area la sediile agentilor economici a codurilor avertizarilor meteo, 
respectiv a urmatoarelor : 

- Codul rosu se refera la fenomene meteorologice periculoase de intensitate 
foarte mare, vant, ploi abundente si descarcari electrice, aparand astfel un rise major de 
viituri si pierderi material; 

- Codul portocaliu avertizeaza asupra unor fenomene meteo de intensitate 
mare, cu vant, ploi abundente si descarcari electrice, care pot provoca viituri pe raurile 
m1c1; 

- Codul galben semnifica rise crescut de debite si niveluri ridicate existand 
riscului producerii de viituri dar care nu pot provoca pagube semnificative. Fenomenele 
meteorologice prognozate ( averse, descarcari electrice, intensificari de vant, temperaturi 
ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva dar care temporar pot deveni periculoase 
pentru anumite activitati; 

- Codul verde inseamna ca nu se prognozeaza fenomene meteorologice 
periculoase, vremea avand un aspect general normal. 

Inf ormarea publica a cetaJenilor 
-cetatenii comunei Rebri~oara au fost informati prin afi~e asupra unor masuri pe 

care sa le ia in situatiile de rise identificat, la incendii de gospodarii, respectiv locuinte, 
inundatii datorate ploilor abundente, canicula prelungita, incendii de vegetatie, incendii 
de padure; 

~eful SVSU face parte din Comitetul Local pentru Situatii de U rgenta 
(C.L.S.U.) constituit la nivelul Comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud, in calitate 
de consultant. 

Controlul la gospodariile cetatenilor si institutiile subordonate 
- verificarea termenului de valabilitate a stigatoarelor de incendiu care apartin 

institutiilor de pe raza comunei Rebri~oara ~i inlocuirea lor; 
-in permanenta s-a urmarit ca dotarile din punct de vedere A.I.I. sa fie cele care le 

prevad normativele in vigoare; 
S-au executat controale la urmatoarele institutii de pe raza comunei Rebri~oara: 

- Primaria Rebri~oara; 
- ~coala Gimnaziala ''Iacob si Ioachim Mure~anu " -Rebri~oara ; 
- Biserica Ortodoxa Rebri~oara; 
-. Biserica Penticostala Rebri~oara; 

- Dispensarul Uman Rebri~oara 
- Dispensarul Veterinar Rebri~oara 

- Scoala Generala din sat Gersa I 
In timpul controalelor la aceste instituitii s-au constatat urmatoarele deficiente: 



- stingatoare cu termenul de valabilitate scadent expirat, neconforme sau 
insuficiente; 

- planuri de evacuare neactualizate . 
S-au stabilit masuri si termene de remediere pentru deficientele constatate. 

in cazul avertizarii cu privire la fenomenele meteorogice §i hidrologice, respectiv 
cod portocaliu, s-a asigrat permanenta la sediul institutiei, iar cei 24 voluntari au fost 
informati despre aceasta stare pentru a putea interveni in caz de urgenta. 

in contextul riscului ridicat de raspandire a infectiei cu Coronavirus nu au fost 
efectuate controale la gospodariile de pe raza comunei Rebri~oara . 

3.Activitatea de interventie 
Au fost actualizate documentele care reglementeaza activitatea de prevenire si 

aparare impotriva incendiilor, atat la sediul Primariei cat si la institutiile subordonate, in 
conformitate cu legea 307/2006 si O.M.A.I. nr 163/2007. In cursul semestrului II 2021 
s-au efectuat activitati de prevenire . 

In semestrul II,anul 2021, personalul S.V.S.U. a monitorizat si a asigurat serviciul 
de permanenta la sediul primariei pe durata atentionarilor, avertizarilor meteorologice si 
hidrologice si pe timpul unor alte situatii de urgenta, intervenindu-se cu promptitudine. 

In semestrul II, anul 2021 au fost inregistrate 2 interventii pe linie de incendiu pe 
raza comunei Rebri~oara . 

4. Alimentarea cu apa 
La nivelul comunei Rebri~oara exista retea de alimentare cu apa . Alimentarea cu 

apa a autospecialelor de interventie se poate face de la hidrantii stradali, fantanile 
publice sau din raul Some~ul Mare. 

5. Neajunsuri: 
- nu au fost implicati toti agentii economici de pe raza localitatii la activitatile de 

interventie in situatii de urgenta; 
- nu s-a asigurat dotarea corespunzatoare in vederea avizarii ca serviciu tip V2; 
- autospeciala de interventie nu are inscriptionate vizibil numerele de telefon la care 

poate fi apelat servicul voluntar. 

6. Probleme urgente de rezolvat: 
Asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei 
operative in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii 
consecintelor acesteia, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu 
tipurile de rise, profilul activitatii si marimea unitatii; 

- Asigurarea conventiilor, intelegerilor si a planurilor necesare corelarii, in cazul 
producerii unor situatii de urgenta, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele 
ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta si cu cele ale serviciilor 
voluntare/private pentru situatii de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; 



- Asigurarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva 
incendiilor si de protective civila prin sprijinirea de catre Consiliul Judetean a 
Consiliului Local pentru accesarea de fonduri nerambursabile; 

Asigurarea personalului serviciilor publice/private pentru situatii de urgenta in caz 
de boala profesionala, accident sau deces; 

Asigurarea fondurilor participarii la faza judeteana a concursurilor profesionale a 
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta; 

- Asigurarea fondurilor necesare pentru editarea de pliante sau alte informatii 
tiparite prin care sa se aduca la cunostinta populatiei factorii de rise generatori de 
situatii de urgenta sau alte dezastre, precum si cunoasterea modului de actiune in 
cazul aparitiei sau producerii unei situatii de urgenta; 

Achizitionarea de echipament de protectie individual pentru cei 24 membrii 
SVSU; 
Achizitionarea de materiale si mij lo ace de stingerea incendiilor; 

In final apreciez ca activitatea S.V.S.U. Rebri~oara in semestrul II 2021 a fost relativ 
buna, cu exceptia faptului ca nu s-a autorizat servicul conform Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr. 75 I 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
constituirea, incadrarea ~i dotarea serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru 
situatii de urgenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus putand conduce la un salt calitativ 
al acestei activitati . 

7. Obiectivele Serviciului pentru anul 2022: 
- avizarea SVSU conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 I 2019 

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea ~i dotarea 
serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de urgenta, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

-Eficientizarea activitatii de prevenire pentru cetateni; 
-Prevenirea riscurior de incendii; 
-Incadrarea stricta in bugetul aprobat al Serviciului; 
-Efectuarea unor aplicatii si exercitii tactice de prima interventie si evacuare la 
unitatile de invatamant; 

-Dezvoltarea prestigiului si autoritatii S.V.S.U. in fata cetatenilor comunei; 
-Achizitionarea echipamentului de proteqie a personalului SVSU Rebri~oara; 
-Dezvoltarea comunicarii si colaborarii cu toate structurile Primariei si Consiliului 
Local. 
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