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Nr.
crt.

Activitatea Perioada Cine
răspunde

1 Sediul localităţii şi satele aparţinătore se îm part în 
sectoare de com petenţă şi se repartizează pentru 
control com partim entului de prevenire al 
S.V.S.U.

ianuarie Consiliul Local 
prim arul 
şeful SVSU

2 Se vor planifica şi organiza controale de 
prevenire la gospodăriile populaţiei, 
prim ăvara, toam na şi în  perioadele secetoase, 
cu consem narea în carnetele de control a
constatărilor făcute pe teren.
La acţiunea de control vor participa vor participa 
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă şi m em brii com partim entului de 
prevenire.

m artie - mai 
septem brie -  
noiem brie

Şeful SVSU şi 
m em brii din 
com partim entul 
de prevenire

3 Se vor planifica şi organiza controale de 
prevenire la unităţile de învăţăm ânt, 
prem ergător începerii anului şcolar şi 
sezonului rece, cu încheierea unei Note de 
control.
La acţiunea de control vor participa vor participa 
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă şi m em brii com partim entului de 
prevenire.

august -  
septem brie 
noiem brie - 
decem brie

Şeful SVSU şi 
m em brii din 
com partim entul 
de prevenire

4 Se vor planifica şi organiza controale de 
prevenire la unităţile de cult şi cultură, o dată 
pe an, în preajm a sărbătorilor, cu încheierea 
unei Note de control.
La acţiunea de control vor participa vor participa 
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă şi m em brii com partim entului de 
prevenire.

aprilie -  
decem brie

Şeful SVSU şi 
m em brii din 
com partim entul 
de prevenire



5 Se vor planifica şi organiza controale de 
prevenire la operatorii econom ici din subordinea 
consiliului local, o dată pe an sau la solicitarea  
acestora, cu încheierea unei Note de control. La
acţiunea de control vor participa vor participa 
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă şi m em brii com partim entului de 
prevenire.

Conform  
graficului de 
control

Şeful SVSU şi 
m em brii din 
com partim entul 
de prevenire

6 Semestrial se va executa evaluarea rezultatelor 
controalelor de prevenire executate şi se vor 
analiza în şedinţele Consiliului Local

iulie - ianuarie Şeful SVSU şi 
m em brii din 
compartim entul 
de prevenire

7 Se vor utiliza m ijloacele de com unicare în m asă 
locale (afişiere, staţii de am plificare e tc . ) pentru 
popularizarea aspectelor pozitive sau negative 
rezultate în urm a controalelor de prevenire la 
gospodăriile populaţiei.

Lunar Şeful SVSU şi 
m em brii 
com partim entul 
de prevenire

8 In perioadele secetoase, cu risc ridicat de 
producere a incendiilor, îndeosebi în sezonul de 
prim ăvară (igienizare curţi, grădini, livezi, ardere 
necontrolată de vegetaţie uscată, mărăcinişuri 
etc.) şi cel de vară (arderea miriştilor) se va 
asigura supravegherea şi patrularea preventivă 
de către m em brii com partim entului de 
prevenire, cu m isiunea de a constata la faţa 
locului dim ensiunile arderii, luarea m ăsurilor de 
supraveghere a arderii, existenţa m ijloacelor 
iniţiale de stingere şi pericolul pentru vecinătăţi, 
iar după caz, constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor.

Pe întreaga 
durată a 
perioadelor de 
risc

Şeful SVSU şi 
membrii 
com partim entul 
de prevenire

9 Se va organiza serviciul de patrulare în 
interiorul localităţii şi satelor aparţinătoare în 
perioadele secetoase sau cu condiţii meteo 
nefavorabile ( vânt puternic, furtuni, calam ităţi 
naturale).

Pe întreaga 
durată a 
perioadelor de 
risc

Şeful SVSU şi 
m em brii 
com partim entul 
de prevenire

10 Cu ocazia controalelor de prevenire se vor 
determ ina şi m otiva cetăţenii să-şi procure 
m ijloace iniţiale de stingere ( găleţi, lopeţi, 
târnăcoape, m ături, etc.) şi am plasarea lor în aşa 
fel încât să poată fi folosite în caz de incendiu.

Perm anent Şeful SVSU şi 
mem brii 
compartim entul 
de prevenire

ÎN TO C M IT, 
ŞEF S.V.S.U. 
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