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ANUNT IMPORTANT
Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor agicole poate duce
la incendii necontrolate.
Odata cu venirea primaverii, fiecare dintre noi dorim sa ne pregatim terenurile
agicole pentru arat si semanat. Am remarcat ca la noi in comuna sunt oameni
harnici, care au iesit deja la lucrul campului si pentru asta va felicit!
Pentru a evita, insa, incidentele neplacute care pot duce la incendii
necontrolate, rugamintea mea este sa tineti cont de cateva sfaturi si
recomandari transmise de pompieri, deoarece, desi sezonul igienizarii
terenurilor agricole este abia la inceput, numarul arderilor necontrolate a
vegetatiei uscate este in crestere.
In aceste conditii, pompierii recomanda cetatenilor care utilizeaza focul
deschis pentru igienizarea terenurilor agicole sa respecte urmatoarele masuri
de prevenire:
- arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa
numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul; acesta se solicita
de la primaria de domiciliu, emiterea lui se face prin grija
primarului de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta sau persoana desemnata in acest sens;
- colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in
cantitati astfel incat arderea sa poata fi controlata;
- executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la
fondul forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de
comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o
distanta de 5 m;

- asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;
- supravegherea permanenta a arderii;
- stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.
Se interzice realizarea arderilor de vegetatie uscata, resturi vegetale
sau miristi in urmatoarele situatii:
- in perioadele de canicula si seceta prelungita;
- conditii meteorologice de vant;
- la lasarea serii.
Potrivit Art. 96 din O.U.G 195/2005, alin. 9, obligația proprietarilor
și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile,
stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității
competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie
contravenții și se sancționează cu amendă de la 6.500 lei (RON) la
7.000 lei (RON) pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la
30.000 lei (RON) pentru persoane juridice
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