
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 57/2017 
privind aprobarea organizării și finanțării acțiunilor de inventariere, verificare și curățire a 

coșurilor de fum din gospodăriile populației în comuna Vetiș 
 
 
 

   Consiliu local al comunei Vetiș, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2017, 
      Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Vetiș și referatele 
compartimentului de specialitate al primăriei, respectiv al consiliului local al comunei Vetiș, 
      Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006, actualizată, privind apărarea împotriva 
incendiilor, 
      În aplicarea prevederilor art. 14 privind actele de autoritate privind apărarea împotriva 
incendiilor emise de consiliul local, lit. c) și art . 85 alin. (3) ale Ordinului nr. 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 
       ale Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea 
Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, art. 
76 alin. 1 lit. ,,o”,   
       ale Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 366/2003 privind aprobarea Prescripției 
tehnice PT A 3-2003 referitoare la cerințele tehnice ale aparatelor consumatoare de  
combustibili lichizi, art. 5.1 și art. 5.2.13, 
Conform prevederilor art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor şi a Ordinului nr. 
160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare și finalizare 
a activitatii de prevenire a situatiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru 
situații de urgență, 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, actualizată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. „d”,  coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 8, 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă, cu caracter de urgență pentru sezonul de încălzire 2017 – 2018, 
organizarea și finanțarea acțiunii de inventariere, verificare și curățire a coșurilor de evacuare a 
fumului de la instalațiile de încălzire din gospodăriile populației comunei Vetiș, , după cum 
urmează : 

a) În perioada noiembrie – decembrie 2017 se va desfășura inventarierea și verificarea 
coșurilor de fum din gospodăriile populației, întocmindu-se o situație cuprinzând numărul 
coșurilor de fum pe fiecare gospodărie, precum și starea tehnică a acestora.  

b) În perioada ianuarie – aprilie 2018 se vor realiza lucrările de curățire a coșurilor de fum, 
în fiecare gospodărie din localitățile comunei.  
 

 
 
 
 



 
 
 
Art.2.   Finanțarea acțiunilor se va face din bugetul local, după cum urmează : 

a) inventarierea și verificarea coșurilor de fum în perioada noiembrie – decembrie 2017 se 
va finanța de la bugetul local, cheltuieli curente asigurate din veniturile proprii;  

b) serviciul de curățire a coșurilor de fum se va face de la bugetul local, din surse 
asigurate din taxa de coșerit, care va fi instituită începând cu anul 2018. Nivelul taxei și 
modul de impunere se vor stabili printr-o hotărâre a consiliului local. 

 
Art. 3. Serviciile prezentate se vor efectua de către persoane fizice sau juridice autorizate, 

contractate de autoritatea publică locală în condițiile legii. 
 
Art. 4. (1) Toți cetățenii au obligația sprijinirii acțiunilor oragnizate în acest scop, prin 

permiterea accesului în gospodăriile proprii a persoanelor autorizate, respectiv a 
reprezentanților primăriei comunei Vetiș, pentru efectuarea verificărilor sau lucrărilor de 
curățire. 
          (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie la normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform 
prevederilor art. (1),punctul 2, lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 537 din 6 iunie 2007 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.  

 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Vetiș, prin aparatul de specialitate. 
 
Art.6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vetiș, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Vetiș , poliției locale,Serviciului Voluntar pentru Situații de 
urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș și Instituției Prefectului 
județului Satu Mare. 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    CHIRILĂ NICOLAE ALEXANDRU                                            Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-0 


