ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR
VEGETALE
ACTE NORMATIVE:

 Legea 24 /2007, privind Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea 47/2012:
Art. 21. Persoanele fizice şi persoanele juridice răspund contravenţional, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru deteriorarea spaţiilor verzi în urma
incendiilor sau a comportării ireponsabile cu focul.
Art. 22. (2). În cazul deteriorării spaţiilor verzi în urma incendiilor, se stabileşte
compensarea nu numai a pagubei pricinuite spaţiilor verzi, ci şi a cheltuielilor
suportate pentru stingerea incendiului şi curăţarea teritoriului de deşeurile provenite în
urma acestuia şi refacerea zonei verzi.
 Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protecţia mediului, art. 94, alin 1),
lit. n) prevede: ,,este interzisă arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau
vegetatiei ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului
si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de
urgenţă,,
În vederea igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi de a
obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:
- Accept, de la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- Permis de lucru cu focul de la primărie.
Obţinerea permisului de lucru cu focul, se face după ce proprietarul terenului a primit
acceptul de la A.R.P.M. Bucureşti. La terminarea lucrului, permisul, se predă de către
executant, emitentului.
Înainte de a începe lucrările de incendiere a vegetaţiei uscate, se va transmite la I.S.U
Bucureşti -Ilfov şi la Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de
Mediu, data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste lucrări.
 OMAI 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor. Art.97 (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,
vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe
combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 Ordinul comun al MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului
deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale.
Art. 4 (1) În perioadele de canicula si seceta prelungita arderea miristii, vegetatiei
uscate si a resturilor vegetale este interzisa.
Art. 6 (1) Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea
urmatoarelor prevederi generale:
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a) conditii meteorologice fara vant;
b) colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel
incat arderea sa poata fi controlata;
c) 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;
d) curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;
e) desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanenta a arderii;
h) stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.
(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei
cetatenesti, conditia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.
 HGCMB nr. 120/2010 - Norme de salubrizare ale Municipiului Bucureşti, art. 11,
prevede: ,,este interzisă arderea neautorizată a oricărui tip de deşeu, indiferent de
forma de proprietate a terenului pe care se face aceasta,,.
TERENURI VIRANE
ACT NORMATIV:
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB) nr. 121/2010
privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor
virane în Municipiul Bucureşti
Art. 1. Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure
îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea terenurilor aflate în proprietatea lor.
Art. 2. Se interzice distrugerea prin incinerare a deşeurilor de orice fel pe terenurile
virane.
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