
ROMANIA
INSTITUTIA PREFECTUTUI

JUDETUL BRATLA

ORDIN
din 6

privind: evitarea producerii incendiilor ca urmare a folosirii focului deschis pentru
arderea mirigtilor, a acgiunilor de igienizare a terenurilor, a distrugerii prin ardere a
resturilor menajere, furajene sau a vegetatiei uscate din grddini gi curgi

In baza prevederilor aft. 2, art. 5, alin. (1), art. 13 gi 14 din Legea nr. 30712006 privind apHrarea
impotriva incendiilor, cu modificbrile gi completErile ulterioare;

In conformitate cu Ordinul ministrului administratiei gi internelor nr. 76312007, pentru aprobarea
Normelor generale de apbrare impotriva incendiilor, cu modificarile gi complet5rile ulterioare;

Lu6nd in considerare prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei gi p6durilor nr.
313/2001;

In baza prevederilor att. 94, alin. (1), lit. ,,n" din Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.
195/2005 privind proteqia mediului, cu modificErile gi completErile ulterioare;

In conformitate cu standardul pentru mentinerea conlinutului optim de materie organici in sol
GAEC 5, aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii gi dezvoltirii rurale gi ministrului mediului
9i pidurilor nr.30lI47120!0 pentru aprobarea bunelor conditii agdcole gi de mediu in Rom6nia;

Av6nd in vedere prevederile Ordinului comun al ministrului internelor gi reformei administrative gi
ministrului agriculturii gi dezvoltarii rurale nr. 605157912009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de
apErare impotriva incendiilor re timpul uUlizdrii focului deschis la arderea de mirigti, vegetatie uscat6 9i
resturi vegetale, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. ,€" din Legea nr. 34012004 privind prefectul Si
institutia prefectului, republicatd, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;

In conformitate cu prevederile at. 26, alin. (1) gi ale aft. 27, alin. (2) din Legea nr. 34012004
privind prefectul 9i institutia prefectului, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,

ORDON:

Aft. I (1) Arderea mirigtilor, resturilor vegetale pe terenul arabil, stufului, tufirigurilor
sau vegetatiei ierboase ste permisd numai cu acordul Agentiei pentru Protectia Mediului gi dupd
informarearin prealabil, a Inspectoratului peniru Situalii de Urgenti ,,Dun5rea" al Judetului Brbila.

(2) in perioadele de caniculi gi seceti prelungiti arderea mirigtii, vegetatiei uscate gi a resturilor
vegetale este interzis5.

(3) Respectarea prevederilor alin. (2) este veriflcatE de primar impreun5 cu comitetul local pentru
situatii de urgengE, prin geful serviciului voluntar pentru situalii de urgengd sau o persoan5 desemnat6 in
acest sens.

(4) Cu exceptia condiliilor meteorologice de la alin. (2), arderea miristii, vegetatiei uscate gi a
resturilor vegetale poate fi interzisa pe o perioadS de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei
prin ordin al prefectului.

Art. 2 (1) Inspectoratul pentru Situalii de Urgent8 ,,Dunarea" al judetului Brbila, Inspectoratul de
Politie Judetean, Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Directia pentru Agriculture ludqeane,
Comisariatul Judetean al Gdrzii Nationale de Mediu gi Agentia pentru Proteclia Mediului vor urm5ri in
activitatea lor de control, pe intreg teritoriul judelului, depistarea gi sanc[ionarea persoanelor fizice sau
juridice care nu respect5 prevederile legale privitoare la arderile neconfrolate ale mirigtilor, resturilor
vegetale pe terenul arabil, stufului, tufdrigurilor sau vegetatiei ;erboase.

(2) Institutiile precizate la alin. (l),.\ior asigura schimbul de date Si inficrmatii in vederea
monitorizerii starilor potential generatoare de situatii de urgen$, conform protocoalelor incheiate ln
ace$ sens.

NR. 84
martie 20L3



Art. 3 Arderea' rcsturilor vegetale, gunoaielor, degeurilor gi a altor materiale
combustibile se face in locuri special amenajate ori p€ terenuri pregetite, cu luarea m5surilor
ce se impun pentru impiedicarea propag5rii focului la vecin5t5ti, asigur6ndu-se supravegherea
permanenti a arderii, precum gi stingerea jarului dupd terminarea activiteui.

tuL 4 (1) 1. Adelea miri'tii se frce cu resp€tarea urmdbarelor prevedqi generale:
a) conditii meteorologice fEre vanu
b) parcelarea mirigii in suprafele de maximum 10 ha, prin f69ii arate;
c) izolarea zonei de ardere fatE de cbi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine,

instalatii, fond forestier, prin executarea de f69ii arate;
d) desfSgurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea p6nd la finalizarea arderii a personalului de supraveghere gi stingere a eventualelor

incendii;
f) asigurarea pentru suprafele de ardere mai mici de 5 ha a substantelor gi mijloacelor de

stingere necesare;
g) asigurarea, in cazul suprafelelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu

ap6, a mijloacelor de tracbare gi a personalului de deservire.
2. Pe terenurile in pant5, arderea mirigtii se face pornind din partea de sus a pantei.
(2) 1. Arderea vegetatiei uscate gi a rshrrilor vegetale se execut5 cu respectarea

urmdtoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fdr5 v6nt;
b) colectarea in grbmezi a vegetatiei uscate Si a resturilor vegetale in cantit5ti astfel inc6t arderea

si poatt fi controlatt;
c) executarea arderii in zone care s5 nu permit5 propagarea focului la fondul forestier/constructii

5i s5 nu afecteze relelele electrice, de comunicalii, conductele de transport gaze naturale, produsele
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) cur5tarea de vegetatie a suprafqei din jurul fiecirei gr5mezi pe o distante de 5 m;
e) desf5surarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor Si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentd a arderii;
h) stingerea totale a focului inainte de pdrdsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pdmant a focarelor.
2. La executarea arderii vegetatiei uscate gi a resturilor vegetale in cadrul gospoddriei

cetEtenesti, conditia de la alin. (2), pct. 1, lit. ,d" nu este obligatorie.
Art, 5 (1) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, degeurilor gi a altor materiale combustibile se

executd numai dupt obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor ltlormelor generale de
apdrare impotiva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei gi internelor nr. t6312007 .

(2) Emiterea permisului de lucru cu focul se face de cdtre persoana nominalizat5 de
consiliul local, in conformitate cu procedura de emitere, semnare, aducere la cunostinF gi pestrare a
permisului de lucru cu foc stabiliH de acesta.

(3) tn condiliile rspectSrii, dupt caz, a prevederilor mentionate la art. 4, un eD(emplar din
permisul de lucru cu focul se transmite celui care solicitS permiterea executdrii arderii mirigtii, vegetatiei
uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea il pdstreazd emitentul.

(4) Permisul de lucru cu focul este valabil o singura zi gi este inregistrat in registrul pentru
evidenla permiselor de lucru cu focul.

(5) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu focul se predX de c5tre executant emitentului.
(6) In locurile special amenajate, mentionate la art. 3, se va urmari supravegherea arderilor de

c6tre personalul serviciului voluntar pentru situatii de urgenli, asigurdndu-se mbsuri locale de
interventie rapidS.

nrt O tn cazul in care pe anumite portiuni ale drumurilor nagonale scade vizibilitatea datoritd
fumului degajat in uima arderii miri5tilor, resturilor vegetale pe terenul arabil, stufului, tu6risurilor sau
vegeta$ei ierboase, orice oersoand are obligatia de a anunla la numdrul unic de apel 112,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Dun5rea" al judetului Br5ila, care va informa, opodun, Seclia de
Drumuri Nationale Brdila, pentru luarea misurilor de asigurare a mijloacelor de semnalizare rutieli
temporarS.



Art'7 (1) Zona de siguranti a drumurilor nalionale gi judelene se cur5gd obligatoriu de vegetatia
uscate 5i resturile vegetale de cdtre administratorii acestora Si, dup5 caz, dL proflrietarii de drept ai
terenurilor.

.. (2) in zona de sigurant5 a c5ii ferate, vegetalia uscatt 9i resturile vegetale se curdgd obligatoriu
de c5tre proprietarii de drept ai terenurilor.

Art I (1) Serviciile vdunbre pentu sihratii de urgen$ vor planifica g e€oria acliuni prorentilre, lin6ndcont de fenomende meteo caracteristice g perioadele de manifesere a aesora
(2) Personalul din componenta prwentiv5 a serviciilor voluntare penb'u sifuatii de urgenli va fi instuit

din timp de cStre inspectorii din cadrul Inspectiei Judetene de Pre/enire, asupra procedurilor de efecfuare a
actividtjlor preventive la locuinlele 9i gos@;riile aedtenegti.

Art. 9 (1) In vederea prevenirii 9i limitdrii situaliilor de urgen!5 care pot fi generate in urma
arderii miri$ilor, gunoaielor, degeurilor gi a altor materiale combusubile, resturilor vegetale pe terenul
arabil, stufului, tufrrisurilor sau vegetaliei ierboase, comitetete locale pentru situatii de uigeng5 vor stabili
mesuri gi acliuni specifice pentru gestionarea Si pdstrarea unui flux informalional permanenr cu
inspectoratul pentru situatii de urgenld.

(2) Agentia pentru Prote4ia Mediului va avea in vedere limitarea emiterii acordurilor
pentru arderea miristilor sau vegetatiei ierboase c5tre administratorii sau proprietarii de drept ai
terenurilor aflate in zonele de siguranld ale infrastructurilor de transpot rutier si feroviar.

Art. 10 Primarii unitdtilor administrativ - teritoriale vor atentiona proprietarii de terenuri agricole
cu privire la pericolul incendierii miristilor, care poate avea ca efect extinderea pe suprafele mari de
teren, proprietSti sau fonduri forestiere, concomitent cu distrugerea bunurilor materiale gi afectarea
mediului. In acest sens, prin grija secretarilor unitdtilor administrativ - teritoriale, la sediile primdriilor gi
in alte locuri publice se va afiga prezentul Ordin.

Art, 11 Pdn gr|ja compartimentului Monitorizare servicii comunitare de utilitdti publice Si activitdti
pentru situatii de urgen!5 din cadrul Instituliei Prefectului - judetul Br5ila, prezentut OrOin va fr
cornunicat institutiilor implicate Si se va aduce la cunostintd publicd prin afigare pe site-ul instituliei,
www. prefecturabraila.ro, Si prin publicare in Monitorul Oficial al iudetului Brdila.
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