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MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Art. 6. - (1) Arderea vegetaţiei uscate şi
a resturilor vegetale se execută cu
respectarea
următoarelor
prevederi
generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi
astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu
permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze
reţelele
electrice,
de
comunicaţii,
conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei
din jurul fiecarei grămezi pe o distanţă de 5
m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp
de zi;
f)
asigurarea
mijloacelor
şi
materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de
părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a
focarelor.
(2) La executarea arderii vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale în cadrul
gospodăriei cetaţeneşti, conditia de la alin.
(1) lit. d) nu este obligatorie.
Art. 7. - Primarii sunt obligaţi să aducă
la cunoştinţa cetăţenilor prevederile
generale şi specifice care trebuie să fie
respectate când execută arderi de mirişti,
vegetaţie uscată şi resturi vegetale.
Art. 8. - (1) Arderea miriştii, vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale se execută
numai după obţinerea permisului de lucru
cu focul, conform prevederilor Normelor
generale de aparare împotriva incendiilor,
aprobate
prin
Ordinul
ministrului
administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
(2) Se exceptează de la prevederea alin.
(1) executarea arderii vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale în cadrul gospodăriei
cetăţeneşti.
(3) Emiterea permisului se face prin
grija primarului de către şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă sau
persoana desemnată în acest sens.
(4) În condiţiile respectării, după caz, a
prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7,
alin. (1), primarul transmite un exemplar
din permisul de lucru cu focul celui care
solicită permiterea executării arderii
miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor
vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului
public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
MĂSURI ŞI ACŢIUNI
PENTRU PREVENIREA, LIMITAREA ŞI
ÎNLĂTURAREA EFECTELOR
INCENDIILOR DE VEGETAŢIE USCATĂ,
FORESTIERĂ ŞI MIRIŞTI

În vederea prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor
incendiilor de vegetaţie uscată, forestiere şi mirişti, în
calitate de proprietari sau deţinători de terenuri vă revine
obligaţia de a nu arde miriştile, tufărişurile sau vegetaţia
uscată, fără acceptul autorităţii pentru protecţia mediului
şi fără obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu
focul de la Primăria oraşului Corabia.
Conform art. 96, alin. 1, pct. 9 din O.U.G. nr.
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările
ulterioare, nerespectarea acestei obligaţii constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
3.000 la 6.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 25.000
lei la 50.000 lei, pentru persoanele juridice.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu
amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele
fapte:
arderea
resturilor
vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de
lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru
împiedicarea
propagării
focului
la
vecinătăţi;
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.

