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Nr. Activitatea Luna
Crt. lan febr mart april maI IunIe iulie august sept oct nov dec
l. Control la gospodăriile populaţiei:

Satul URECHENI
2. Control la gospodăriile populaţiei:

Satul INGARESTI
3. Control la gospodăriile populaţiei:

Satul PLUGARI
Control la unităţile sanitare
4. Dispensarul uman URECHENI

Controale la unităţile de învătământ
5. Şcoala Nrl URECHENI
6. Şcoala Nr2 URECHENI
7. Şcoala INGARESTI
8. GPN Nr2 URECHENI
9. GPN Nr3 URECHENI
10. GPN INGARESTI

Controale la unităţile de cult şi cultură
Il. Cămin cultural URECHENI
12. Biblioteca Comunala URECHENI
13. Biserica ortodoxă URECHENI
14. Biserica ortodoxă stil vechi URECHENI
15. Biserica ortodoxă INGARESTI
16. Schitul SF.IOAN HOZEVITUL

URECHENI
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Nr.
Crt,

Luna Probleme de urmărit Executanţi

1. Ianuarie

• întocmire activităţi de control şi îndrumare pentru
anul 2012;

• analiza activităţii de prevemre ŞI neregulilor
constatate pentru anul 2011.

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevemre

2.

3.

4.

Februarie

Martie

Aprilie

• executarea controlului la unitaţile sanitare
• informarea cetăţenilor privind regulile PSI pe

timpul sezonului rece, folosirea sobelor, ŞI
depozitare a jarului şi cenuşii;

• executarea controlului la unităţile şcolare privind
folosirea mijloacelor de încălzire;

• măsuri de salubrizare şi degajare a cursurilor de apă de
obstacolele care pot împiedica scurgerea apei (buşteni
şi deşeuri lemnoase din albii, de pe maluri şi din
zonele inundabile) precum ŞI atenţionarea şi
implicarea agenţilor economici ŞI a populatiei In
aceste actiuni;

• planificarea activitaţilor privind controlul la
gospodariile populatiei in perioada primavara-vara;

• informarea pupulatiei privind arderea resturilor
vegetale cu ocazia curăteniei de primăvară;

• efectuarea controlului la instituţiile de
premergător sărbătorilor pascale;

cult

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevemre ŞI
echipele de
intervenţie

Şeful S.V.S.u.

Echipa de
prevenire şi
echipele de
intervenţie

Şeful S.V.S.D.



• informarea populatiei privind măsurile PSI care
trebuie respectate pe timpul curăţeniei de primăvară;

• efectuarea de controale la gospodăriile populatiei;
• supravegherea zonelor periculoase unde au fost

provocate incendii.

Echipa de
prevenire şi
echipele de
intervenţie

5. Mai

• controale la unitaţile administrative din
subordinea Consiliului Local al comunei
Urecheni;

• spnjunrea cercurilor de elevi "Prietenii
pompierilor" şi " Cu viaţa mea apăr viaţa" în
desfăşurarea activităţilor proprii;

• măsuri premergătoare sezonului estival.

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
preverure ŞI

echipele de
intervenţie

6. Iunie

• informarea persoanelor şi societăţilor care au ca
obiect de activitate executarea de lucrări agricole
privind regulile PSI premergător ŞI pe timpul
campaniei agricole;

• informarea cetăţenilor privind depozitarea
furajelor şi cerealelor;

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevemre ŞI

echipele de
intervenţie

7. Iulie

• supravegherea locurilor de recoltare în lan;
• verificarea modului de depozitare a furajelor.

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevenire şi
echipele de
intervenţie

8. August

• executarea controlului la unităţile şco Iare înaintea
începerii anului şcolar;

• planificarea activităţilor de control pentru
perioada toamnă-iarnă;

• informarea cetaţenilor privind interzicerea arderii
resturilor vegetale pe loturile de recoltare.

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevenire şi
echipele de
intervenţie

9. Septembrie

• efectuarea de controale la gospodăriile cetăţeneşti
pentru perioada toamnă - iarnă;

• informarea cetaţenilor privind utilizarea mijloacelor de
încălzit pe timpul sezonului rece ce urmeaza.

Şeful
S.V.S.U.Echipa
de prevenire şi
echipele de
intervenţie

10. Octombrie
• se vor prelucra cu copii preşcolari şi elevii claselor

1-VIII, măsurile privind prevenirea şi stingerea
incendiilor; Şeful S.V.S.U.



• efectuarea de controale la gospodăriile cetăţeneşti
pentru perioada toamnă iarnă;

• informarea cetaţenilor privind utilizarea
mijloacelor de încălzit pe timpul sezonului rece;

• măsuri de salubrizare şi degajare a cursurilor de
apă de obstacolele care pot împiedica scurgerea
apei (buşteni şi deşeuri lemnoase din albii, de pe
maluri ŞI din zonele inundabile) precum ŞI

atenţionarea şi implicarea agenţilor economici şi a
populatiei in aceste actiuni.

Echipa de
prevenire ŞI

echipele de
intervenţie

11. Noiembrie

• planificarea activităţilor privind urmărirea
măsurilor PSI la unitaţile subordonate primăriei;

• informarea cetăţenilor privind regulile PSI pe
timpul sezonului rece, folosirea sobelor, ŞI

depozitarea jarului şi cenuşii;

Şeful S.V.S.U.

Echipa de
prevenue ŞI

echipele de
intervenţie

12. Decembrie

• informarea cetăţenilor privind folosirea
mijloacelor explozive pe timpul sărbătorilor de
iarnă;

• supravegherea instituţiilor de cult pe timpul Şeful S.V.S.U.
desfaşurării sarbatorilor de iarnă;

• supravegherea locurilor unde se desfăşoară
pretrecerii de revelion in aer liber;

• supravegherea locurilor unde sunt manifestări ce
folosesc mijloace pirotehnice (jocuri de artificii)
cu prilejul revelionului;

• măsuri privind folosirea afumătorilor.

Echipa de
prevenire ŞI

echipele de
intervenţie

ÎNTOCMIT,
SEF S. V.S. U.

Pascu Fanica Ovidiu
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Nr. Activităţile de informare a populaţiei, Luna
Crt. salariaţilor şi elevilor lan febr mart april maI rume iulie august sept oct nov dec
l. Prezentarea riscurilor cu care se

confruntă comuna URECHENI prin
televiziunea locala prin cablu

2. Modul de comportare a populaţie În cazul
producerii unui cutremur

3. Modul de comportare a populaţiei în caz
de incendiu

4. Prevenirea incendiilor in gospodăriile
populaţie

5. Cauze ale incendiilor la gospodăriile
populaţiei

6. Modul de întreţinere a instalaţiilor de
încălzit pentru a preveni izbucnirea unui
incendiu

7. Prevenirea incendiilor pe timpul
campaniilor agricole de recoltare a
gramineelor

8. Concursurile cu elevi cu viaţa mea apăr
viaţa şi prietenii pompierilor

9. Modul de prevenire a incendiilor în lucru
cu butelii cu GPL

10. Măsuri de prevenirea a inundaţiilor de
către populaţie

Il. Modul de comportare a cetăţenilor pe
timpul accidentelor rutiere

Intocmit. Sef.S.V.S.U. Pascu Fanica Ovidiu


