
                                                     ANUNT, 
 
 Primaria orasului Videle anunta proprietarii si detinatorii de terenuri cu titlu sau 
fara titlu, de a nu arde miristiile, sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii 
competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor 
publice comunitare pentru situatii de urgenta.                     
Daca  se impune  igienizarea terenurilor prin ardere, cetatenii au obligatia de a solicita 
si obtine, urmatoarele documente: 
1) Accept de la Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in baza 
urmatoarelor documente: 
- Fisa de inspectie-monitorizare emisa de DADR Teleorman-Unitatea Fitosanitara 

Teleorman; 
- Informarea Primariei Videle in a carei raza administrativa este terenul; 
- Adresa catre Inspectoratul pentru situatii de Urgenta al judetului Teleorman; 
- Schitele cu solele propuse a fi incendiate. 

  
2) Permis de lucru cu focul de la Primarie 

 Obtinerea Permisului de lucru cu focul se face dupa ce 
proprietarul terenului a primit Acceptul de la Agentia pentru 
Protectia Mediului, este emis prin grija primarului si este 
valabil o singura zi. 

 Inainte de inceperea lucrarilor de incendiere a vegetatiei 
uscate, se va transmite la Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta Teleorman si Comisariatul Judetean al Garzii 
Nationale de Mediu data, intervalul orar si locul in care se 
intentioneaza sa se faca aceste lucrari si se va informa 
Primaria orasului Videle. 

 La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de 
catre executant emitentului. 

Nerespectarea prevederilor de mai sus constitue contraventie. 
 OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetatiei uscate fara acceptul 
Agentiei pentru Protectia Mediului cuprinse intre 3000 si 6000 lei pentru persoane 
fizice si intre 25000 si 50000 lei pentru persoane juridice. 
 
 Arderea miristilor se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale: 
 
- conditii meteorologice fara vant; 
- parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate; izolarea zonei 

de ardere fata de cai de comunicatii, constructii, culture agricole vecine, instalatii, 
fond forestier, prin executarea de fasii arate; 

- desfasurarea arderii numai pe timp de zi; 



- asigurarea pana la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere si stingere a 
eventualelor incendii; 

- asigurarea, pentru suprafete mai mici de 5 ha, a substantelor si mijloacelor de 
stingere necesare; 

- asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei 
cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire; 

- arderea miristilor, in cazul terenurilor in panta, pornind din partea de sus a pantei. 
 
 
 
                                         PRIMARIA ORASULUI VIDELE 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


