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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind stabilirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportulşi depozitarea substanţelor periculoase in spatiile administrate dePrimaria Comunei

Pestera
Primarul comunei Pestera,Nicoleta Vrabie, având în vedere:

- prevederile art.19, lit. f) din Legeanr.307/2006privind apărareaîmpotriva incendiilor,cu modificările
şi completărileulterioare; .

- prevederilor art.17, lit. g) din O.M.A.l. nr.l63/2007 privind aprobareaNormelor Generalede Apărare
Împotriva Incendiilor;
- prevederile art.155, alin.(l), lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.b) din O.U.G. nr.57/20]9 privind Codul
administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,
- dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completărileulterioare,
În temeiul art.] 55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.]96, alin.(l), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9privind

Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1. În cazul în care temporar sau ocazional in spatiile administratede Primaria Comunei Pestera se

manipulează,utilizează sau depoziteazăsubstanţe sau preparate chimicepericuloase clasificate
astfel conform Legii nr.451/2001, pentru aprobarea OUG nr.200/2000, privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, precum şi a HG nr.
490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.200/2000, şi H.G
92/2003 pentru aprobareaNormelormetodologiceprivind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
preparatelor chimicepericuloase, se vor lua următoarelemăsuri:

a) întocmirea listei cu substanţele periculoase şi trimiterea unui exemplar la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Dobreogea”Constanta;

b) aceste substanţe sau preparate vor fi primite şi recepţionate numai însoţite de fişa tehnică de
securitate întocmită de producător;

c) personalul numit pentru a executa operaţiuni cu aceste substanţe sau preparate va fi temeinic
instruit şi va purta echipamentulde protecţie corespunzătortipului de riscuri pe care îl prezintă;

ci) se va restricţiona la maxim accesul salariaţilor în zona în care se execută operaţiuni cu aceste

substanţe sau preparate;

e) locurile şi zonele respective se vor dota cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
corespunzătoarecaracteristicilorproduselor respective, inhibitori sau neutralizatori;
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Art. 2.

Art. 3.
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Art. 4.

» Art. 5 -

se va asigura antidotul necesarpentru neutralizareaefectelornegative ale produselor respective;

zona, locurile unde se execută operaţiuni cu aceste substanţe şi preparate se vor marca vizibil

cu indicatoarede securitate.

La amplasarea materialelOr periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de

comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilitaţi de reacţie reciprocă, cât şi de

compatibilitatea faţă de produsele de stingere.

(1) În conformitate cu prevederile art.30 din O.MAI nr.l63/2007 pentru aprobarea Normelor

generale de apărare împotriva incendiilor, pentru locurile în care se păstrează substanţe şi
'

preparate periculoase se vor întocmi planuri de depozitare. Planurile de depozitare şi de

evacuare se întocmesc şi pentrumaterialele şi bunurile combustibilecare au o valoare financiară

sau culturală deosebită. ?

(2) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor, clasificate conform legii ca fiind

periculoase, se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, pe baza

schiţelor încăperilor respective.
'

(3) Pe planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor se marchează zonele cu materialele

periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de

identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate.De asemenea, cu culoare verde,
se marchează traseele de evacuare a materialelor şi ordineapriorităţilor.

(4) Planurile de depozitare se amplaseazăîn locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate
de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât acestea să poată fi utile

forţelor de intervenţie.

Se nominalizeaza dna Nedelea Alis, persoana care indeplineste prin cumul atributiile în
domeniul apărării împotriva incendiilor in cadrul unitatii pentru a lua măsuri preventive, în
cazul apariţiei unei situaţii în care sunt implicate substanţepericuloase.

Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului

Judeţului Constanţa,

Primar, .; Peştera, 3 06 ' 202,% Nr. 450
Contrasemnează,
Secretar general,M.,/'

Achizitii
Creion


