ANUNȚ
privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului
deschis la arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești
de pe raza unității administrativ – teritoriale Agnita

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) din Dispoziția generală emisă de
Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale la data de 05.09.2008, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută
cu respectarea următoarelor reguli:
➢ condiții meteorologice fără vânt;
➢ colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel
încât arderea să poată fi controlată;
➢ executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele
de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
➢ curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distnață de 5 m;
➢ desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
➢ asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
➢ supravegherea permanentă a arderii;
➢ interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. nr.537/2007 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, constituie
contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
- neluarea măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor vegetației uscate și
a resturilor vegetale;
2. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
- neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăți;
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care
favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi
alte vecinătăţi.
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria orașului Agnita va stabili

ZIUA în care veți putea arde vegetația uscată și resturile vegetale rezultate în urma
efectuării curățeniei în gospodării. Această acțiune se va desfășura începând cu 1
decembrie 2020, de două ori pe lună, în zilele ce urmează a se stabili, în funcție de
condițiile meteorologice.
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