
 

            ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

    COMUNA PESTERA 

            PRIMAR 

 
D I S P O Z I T I E   

privind reglementarea fumatului în spaţiile administrate de Primăria comunei Pestera, jud. Constanţa 

 

Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, având în vedere : 

- referatul întocmit de către compartimentul de specialitate al primarului comunei Pestera,  

- prevederile art.14, lit.e) şi art.19, lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17, lit.c) si art.106 din Norma generală de apărare împotriva incendiilor aprobata cu 

O.MAI 163/2007;  

- prevederile Legii 349/2002 modificata si completata cu Legea 15/2002 pentru prevenirea si 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

       - prevederile art.155, alin.(1), lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.155, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.196, alin.(1), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D i s p u n e: 

 

Art.1. - In cadrul Primariei comunei Pestera fumatul este strict interzis in toate spatiile inchise 

administrate de institutie. 

Art.2. -  Fumatul este de asemenea interzis in locurile unde sunt montate provizoriu schele, cofraje şi 

eşafodaje, realizate din materiale combustibile. In aceste locuri, cu pericol de incendiu, este de asemenea 

interzis accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete. 

Art.3.- Locurile pentru fumat vor fi stabilite în exteriorul clădirilor, 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, etc. 

Art.4. - Locurile în care este permis fumatul se vor marca cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT", 

si vor fi dotate cu : 

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ; 

b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de 

incendiu; 

c) stingator de incendiu. 

Art.5.- La locurile de fumat vor fi respectate urmatoarele reguli: 

a) se interzice depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, 

cartonul, textilele; 

b) se interzice golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale 

combustibile; 

c) se interzice aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse. 

Art.6.- Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii. Spatiile care prezinta 

pericol de explozie vor fi semnalizate suplimentar cu indicatoare de avertizare specifice. 



Art.7.- Constituie abatere disciplinară grava incalcarea prevederilor prezentei dispozitii, sanctiunile 

putand conduce pana la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Art.8.- Conducerea institutiei va asigura semnalizarea spatiilor unde fumatul este interzis prin 

amplasarea pe usile de acces in cladiri de indicatoare care sa contina mesajul „FUMATUL INTERZIS” 

impreuna cu pictograma ce reprezinta o ţigareta barata cu o linie transversala. 

Art.9.- Intreg personalul angajat al Primariei comunei Pestera va fi informat in ceea ce priveste 

prevederile si respectarea acestei dispozitii si va semna de luare la cunostinta. Responsabilitatea in acest 

sens ii revine dnei Nedelea Alis, persoana care indeplineste prin cumul responsabilitatile in domeniul 

prevenirii si stingerii incendiilor. Acesta va fi de asemenea desemnata să răspundă de supravegherea 

respectării reglementărilor prezentei dispozitii. 

Art.10 - La data emiterii prezentei încetează aplicabilitatea Dispoziţiei nr.78/16.03.2016. 

Art.11- Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului 

Judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţă public prin afişare în locuri publice special amenajate. 

  

 

 

        Primar,                                                                                               Peştera, 12.05.2021 

    Vrabie Nicoleta                                                                                        Nr.114 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

  Preda Lenuta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 


