Ministerul Mediului gi Schimblrilor Climatice
Agenfia Nafionall pentru Protec{ia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Galafi
ANUNT PUBLIC
Arderea miriqtilor, stufului, tufbripurilor sau vegetaliei ierboase fdrd acceptul autoritdtii
competente pentru protec{ia mediului (Agen{ia pentru Proteclia Mediului Galali) 9i fdrd
informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situa{ii de urgentd (1.S. U. Gala!i)
constitnie contravenlie in conformitate cu prevederile O.U.G. 19512005 privind proteclia
mediului, aprobati cu modificdri 9i completSri de Legea 265DAA6, cu modificlrile qi
completbrile ulterioare qi se sanc{ioneazd cu amendi de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru
persoane fizice, gi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
De asemenea, ardereamiriqtilor, stufului, tufrriqurilor qi vegetaliei ierboase din ariile protejate
gi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracliune gi se pedepseqte cu
inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendd penal| de la 3 0.000 lei la 60.000 lei, dacd sunt de
naturd sb puni in pericol viala ori sinitatea uman[, animal[ sau vegetal[.
Arderea miriqtilor gi a resturilor vegetale este strict interzisi daci nu se impune ca o
mlsuri de carantini fitosanitaril, pentru prevenirea rispindirii unor boli sau diunltori
specifici.
in acest caz se va solicita acceptul Agen{iei pentru Protecfia Mediului (A.P.M.) Galali.
A.P.N{. Gala{i va emite acceptul pentru desftqurarea activitillii de incendiere la solicitarea
delindtorilor legali de terenuri, doar ?n cazurile care se incadreazd ?n situalia sus menlionatd qi
in baza urmdtoarelor acte.

M.A.I. nr.

16312007, pentru aprobareu lr{ormelor generule
incendiilar, art. 97 alin. (3), (4), arl.99 alin. (3));

de updrrtre

imltotflva

terenurile ce fac obiectul solicit6rii;

teritoriul sau in vecinStatea acesteia (dacd existd susceptibilitatea generdrii unui impact

semnificativ asupra speciilor qi habitatelor pentru a c6ror conservare a fost desemnati aria
respectivd).

incendierea terenurilor in scopul eliberirii acestora de resturile
vegetale rezultate in urma recoltirii este strict interzisfl.
Arierea vegetaliei/miriqtilor nu reprezinti o metodi indicati pentru combaterea diundtorilor,
ittdi. atil utllizarea gi a altor metode alternative agrotehnice de combaterc a
de aceea
"rtr
d[unitorilor.
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