
În aceastã perioadã în toate gospodãriile din

comunã se desfãºoarã lucrãri de igienizare prin care

cetãþenii ard miriºtile, resturile menajere, furajere

sau vegetaþia uscatã din grãdini ºi curþi.

Arderea acestor materiale combustibile se face

numai în locuri special amenajate ori pe terenuri

pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun, care sã nu

permitã propagarea focului la construcþii, depozite,

pãduri sau alte vecinãtãþi.

La nivel naþional s-a stabilit cã în perioada martie

- mai se înregistreazã în România cel mai mare

numãr de arderi necontrolate care duc implicit la

incendii.

În sprijinul celor afirmate Primãria Prejmer, prin

firma S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. Prejmer, va

colecta ºi transporta aceste resturi vegetale la groapa

de gunoi a comunei în zilele de LUNI ºi MIERCURI.

Pentru solicitãri puteþi suna la numãrul de telefon

0268 362 941.

În altã ordine de idei în perioada aceasta martie -

aprilie Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
va desfãºura activitatea de control la gospodãriile

cetãþeneºti.

Vã rugãm sã ne oferiþi tot sprijinul pentru buna

desfãºurare a acestei acþiuni. Noi venim în ajutorul

dumneavoastrã pentru a preîntâmpina unele dezastre

ce pot apãrea în timp ºi care sã afecteze familiile ºi

bunurile dumneavostrã.

Se verificã:

� iluminatul grajdurilor, magaziilor ºi ºurilor

� folosirea afumãtorilor

� depozitarea furajelor ºi paielor

� bucãtãriile de varã

� focul deschis în curþi

� modul de instalere ºi folosire a sobelor

� modul de instalare ºi folosire a coºurilor

� folosirea aparatelor electrice

� respectarea normelor PSI privind podurile caselor

� educarea copiilor ºi supravegherea lor în vede-

rea prevenirii incendiilor care ar putea fi declanºate

de aceºtia.
� ªandru I. Gheorghe - ªef S.V.S.U. 

S.V.S.U. - Pentru liniºtea dumneavoastrã
Numere de telefon la care puteþi apela:

Nume ºi prenume Telefon fix         Mobil Vodafone       Mobil Orange

Primãria 0268.362.003

Remiza PSI 0268.362.631

ªandru I. Gheorghe 

- ºef serviciu 0268.362.440 0731.909.857 0744.753.035

ªandru Gheorghe 0729.535.015 0745.034.179

Bãilã Constantin 0268.362.508 0732.820.880 0749.239.362

Comºa Gheorghe 0268.362.828 0732.820.881

Marin Sorin 0732.820.884 0740.575.503

Frateº Gheorghe 0268.515.053 0732.820.879 0740.500.797

Arnãut Dan 0268.362.208 0732.820.892 0745.039.494

Drãgan Constantin 0268.362.766 0730.506.900 0751.116.581

Popica Adrian 0268.362.604 0732.950.102 0746.491.895

Stelea Doru 0268.362.871 0730.133.173 0745.587.937

Bocârnea Gheorghe 0268.362.635 0722.516.078

Irimie Ciprian 0724.360.274 0740.243.261

Moldovan Constantin 0722.920.739

Drãgan ªerban 0722.746.316

Manu Ioan 0762.658.604

ªoºu Dumitru 0742.650.612

Comºa Gabriel 0268.362.341 0745.113.358

Negrea Ion 0268.362.282

Dogaru Gheorghe 0268.362.217 0741.086.217

ªerban Dorin 0751.148.261

Drângã Oprea 0752.123.078

Comºa Vasile 0268.362.601

Vlãdãreanu Vasile 0268.362.418

Arnãut Constantin 0268.362.208

Þupea Gheorghe 0268.362.054

Prunaru Doru 0740.547.601

Munteanu Marcel 0268.362.465 0729.535.014

Prelipceanu George 0755.281.480

Milu Florin 0751.016.182

Bruss Gheorghe 0729.125.548

Zeti Florin 0756.108.544

Ioviþã Dãnuþ 0742.490.253

Manu I. Ioan 0268.515.149

Muºat George 0727.811.280
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