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Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu 

reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

                  Către, 
PRIMĂRIA  COMUNEI _____________________ 

Domnului primar  

 
      Având în vedere numărul mare de persoane decedate în incendiile manifestate la locuințe, precum 

și pe fondul creșterii numărului incendiilor de vegetație uscată, în calitate de preşedinte al 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, veţi dispune următoarele: 

1. Aducerea la cunoştiinţa cetățenilor a legislaţiei specifice  în domeniul  prevenirii  incendiilor 

și a măsurilor minime de prevenire (anexate), prin  afișarea în locurile des frecventate (sediul 

primariei, căminul cultural, lacașuri de cult, unități de comerț etc), precum și prin  utilizarea 

mijloacelor de informare preventivă de care dispuneţi (mass media locală, pliante, adrese scrise, afişe, 

punctele de infomare preventive); 

2. Componenta preventivă a S.V.S.U va organiza şi intensifica activităţile în zonele şi perioadele cu  

risc de producere a unor incendii, inclusiv la la gospodăriile cetățenilor, în baza Regulamentului de 

planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, 

pentru diseminarea de materiale de informare preventivă și instruirea cetățenilor cu privire la 

respectarea  măsurilor la arderea vegetației uscate, resturilor vegetale,a gunoaielor și a altor materiale 

combustibile. 

        De asemenea vă transmitem faptul că în conformitate cu prevederile legale
1
, primarii sau 

înlocuitorii legali ai acestora au obligația de a organiza și executa, prin serviciul de urgenţă voluntar, 

controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti și să 

informeaze populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu.  

       Cu stimă, 

                       în condiții de siguranță, semnează electronic, 
 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1
 art.14 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată și consolidată. 
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