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Privind reglementarea fumatului, in cadrul Primiriei Bicaz, judelul Neam{

Nicolae Siligean, Primarul orasului Bicaz, judelul Neamf ;

Avdnd in vedere prevederile: ar1. 19 lit. a) din Legea nr. 307 din 2006 privind Apdrarea
Impotriva Incendiilor; arl. \7 IiI. c) Ei art. 106 din Ordin nr. 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor
Generale de Apdrare Impotriva Incendiilor,

VdzAnd Legea nr. 15 din 2016 privind modificarea qi completarea Legii ru. 34912002 pentrt
prevenirea qi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,

in confbrmitate cu prevederile ad. 155, alin. 5, lit. b), din O.U.{i. nr. 57 din 2019 privind
Codul Administrativ, primarul coordoneazd prin aparatul de specialitate, indeplinirea tuturor
serviciilor necesare bunei funcliondri ale instituliei, qi nu numai,

in temeiul prevederilor art.796, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul
Administrativ,

DISPUN

Art, 1. Prezenta decizie reglementeazi activitatea privind FUMATUL la nivelul
PRIMARIEI ORA$ULUI BICAZ, judeful Neam{, precum qi in toate punctele de lucm.

Art. 2. in incinta PRIMARIEI ORA$ULUI BICAZ Sediu Social (cl6dire monument istoric,
birouri, etaj, etc.), Puncte de 1ucru (Cregd, Casi de culturd, Biblioteca Mihai Eminescu, Evidenld
populaliei, Centrul de informare turistic[, Bloc ANL, Administra{ia Pie{ei, Remizd S.V.S.U.),
Locuri de Muncd (Sectoare, departamente, birouri, grupuri sociale, secfii, ateliere, depozite, qi alte

spalii funclionale, etc.) este INTERZIS FUMATUL.

Art. 3. Personalul fum6tor poate rcaliza aceastd activitate in conformitate cu

dispoziliile Regulamentului Intern al PRIMARIEI ORA$ULUI lBlCAZ, jude{ul Neam!,
numai in locurile de fumat, special amenajate in conformitate cu legislalia in vigoare.

Art. 4. $efii purctelor de lucru vor stabili amplasarea Locurilor pentru X'umat qi vor asigura

amenaj area locurilor de fumat din cadrul punctelor de lucru.

Art.S, Conducdtorii Locurilor de muncd care au atribu{ii pri.rind organizarea, aplicarea
controlul gi supravegherea mdsurilor de Aphrare impotriva Incendij.lor vor asigura respectarea

mbsurilor de Ap[rare Impotriva Incendiilor atAt 1a Locurile pentru Fumat cdt qi 1a locurile de muncd.

Art. 6. $efii punctelor de lucru vor asigura marcarea locurilor in care este permis fumatu1 cu
indicatorul irl-oc pentru Fumat".
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Art. 7. $efii punctelor de lucru vor stabili aplasarea Locurilor pentru fumat avdndu-se in
vedere urmitoarele:

a' in exteriorul clidirilor: 1a o distan!6 mai mare de 40 m fatd de locurile in care exist6
pericol de explozie;

b. in locurile care existi materiale solide combustibile: la o distantd mai mare de 10

Art. 8, $efii punctelor de lucm vor asigura dotarea Locurilor pentru fumat cu:
a. scrumiere sau vase cu apd, nisip sau pdmAnt;
b. instrucliuni afiqate cu m[surile de prevenire a incendiilor gi reguli de comportare in

caz de incendiu;

c. mijloace tehdce de apdrare impotriva incendiilor.

AIt. 9. Conducdtorii locurilor de muncd vor asigura indeplinirea condiliilor 1a Locurile pentru
Fumat:

a. amplasarea scrumierelor in interiorul clddirilor este STRICT INTERZISA;
b. depunerea in scrumiere a altor deEeuri de materiale combustibile, cum sunt h6r1ia,

carlonul, textilele, este interzisd;
c. golirea scrumierelor in coqurile de hdrtie sau in alte locuri in care exist[ materiale

combustibile, este interzisS;
d. aruncare la ?nt6mplare a resturilor de ligdri sau chibrituri aprinse este interzisi.

Art' 10. Incendiile produse de fumat se datoreazd atAt fldcirii utilizate pentm aprinderea
ligdrii, pipei sau trabucului cat gi a restului care rdmane la terminarea procesului de fumat.

Art. 11. Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete intr-o atmosferh potenlia1
explozivd qi in incdperi inchise in care s-au produs scurgeri de gaze.

Art' 12. in cazul ligdrilor aprinse sau al resturilor acestora, fenomenul de aprindere depinde
de numeroqi factori, cum srurt: curenlii de aer, umiditatea, modul de dispunere a materialelor
combustibile, posibilitatea realizdrii aportului de aer proaspit. prin urmare, la marea maj odtate a
materialelor combustibile existi o faza intermediar[ de 1-3 ore de ardere mocniti, care este cea
mai probabild in considerarea ligdrii drept sursd de aprindere in cazul producerii unui incendiu.

Art. 13. Conducdtorii locurilor de muncd vor 1ua qi alte mdsuri ce trebuie respectate cu privire
la fumat, cum sunt:

a. la locurile pentru fumat nu vor fi prezenli mai mult de doi salariati;
b. la instructajul introductiv general qi instructajul periodic se va aduce 1a cunostintd

salarialiilor, dispozitile prezentei dispozilii;
c. zilnic,la terminarea activitdfii, locurile in care fumatul este permis vor fi verifrcate,

iar resturile de ligbri qi chibrituri vor fr evacuate;
d' se interzice golirea scrumierelor gi vaselor in coqurile de hArlie sau in alte locuri ?n

care existd materiale combustibile.
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Art. 14. La datd emiterii prezerftei, orice altd dispozitie contrar[ se abrogl.

Art. 15. Prin grija secretanrlui general al oragului Bicaz, prezenta dispozitie se va comunica
persoanelor qi autoritAtilor interesate.
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