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Primăria_______________________
In atenţia Doamnei/Domnuiui Primar
Având în vedere că în judeţul Olt, unele personae practică incendiere de mirişti şi
vegetaţie uscata, este necesar să desfăşuraţi acţiuni de informare publică preventivă a populaţiei şi să
implicaţi membrii SVSU în acţiuni de verificare la gospodăriile cetăţeneşti şi terenurile agricole ori
virane. De aceea vă mfonnăm că, în conformitate cu airt. 14, lit e) şi h) din Legea nr. 307/2006, privind
apărarea îraţxitnva incendiilor, aveţi obligaţia de a informa şi conştientiza ţxipulaţia şi oţ>eratorii
economici agricoli privind riscul propagării rapide a focului la terenurile agricole vecine cu cele
exploatate de aceştia. Prin arderea necontrolată a restunlor vegetale şi a miriştilor se pune în pericol de
foc vecinătatea terenului incendiat şi mediul înconjurător. în sprijinul dumn^voastră vă transmitem
câteva repere legislative care să vă ajute în acţiunile ce le veţi organiza:
Baza legislativă pentru această acţiune este următoarea:
•
Ordinul prefectului judeţului Olt nr. 103/2012, referitor la măsuri de prevenire a incen
diilor de mirişte, vegetaţie uscată şi for^tieră pe raza judeţului Olt;
•
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi
pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agncole şi de mediu
în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale ţ>e terenul arabil şi res|>ectiv faptul că nu este ţjermisă arderea vegetaţiei pajiştilor
permanente.
Pentru situaţiile când terenul agricol este infestat cu dăunători. Ordinul comun nr 1381/2006
a! ministrului agriculturii, ţiădurilor şi dezvoltării rurale, respectiv al Ministerului Mediului, stabileşte la
art 1), alin. (2), pct 5: „Arderea miriştilor şi resturilor vegetale ţ>e terenul arabi! este permisă numai cu
acordul autorităţilor comţietente ţjentru protecţia mediului“
în condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face
cu respectarea următoarelor măsuri;
a) condiţii meteorologice ftră vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin Sşii arate,
c) izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine,
instalaţi!, fond forestier, prin executarea de Sşii arate;
d) desfăşurarea ardeni numai pe timp de zi;
e) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
■' '■f) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare,
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne
cu apă, a mijloacelor de traclare şi a personalului de deservire
•
O.U.G. nr. 195/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia
mediului, art 94), alin. (1), lit. n): „Arderea miriştilor sau vegetaţiei uscate se face numai cu
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accq>tul autorităţii competoite pentru protecţia mediului şi cu informarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă“
•
O.M. A.I. nr, 163/2007, peitru aprobarea Normele generale de p.s.i,, art. 97;
(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este
interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şr se
marchează de persoanele în drept
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se
face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagăm focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum
Şl stingerea jamlui după terminarea activităţii.
(4) Arderea miriştilor se fece numai după luarea măsurilor ce se impun ţjentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu
pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapon inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă
de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hmtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., firă a fî
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul m condiţii şi în locuri în
care se ţx)t produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, pcrtrivit legii, de creşterea,
educarea şi îngrijirea copiilor.
•
Pentru persoanele care nu respectă prev^erile legale în domeniul apărării împotriva
incendiilor, aveţi la dispoz^e conform prevederilor legale^ aplicarea de sancţiuni contravenţionale,
aşa cum stabileşte art46 alin 2 din luggea 307/2006 şi art 3 alin 2 din HGR 537/2007.
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