
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind aprobarea Programului pentru reducerea num rului de incendii

 generate de arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam :
- În baza prevederilor art. 7 i art. 8 alin. (3) din Dispozi iile generale de

ap rare împotriva incendiilor pe timpul utiliz rii focului deschis la arderea de
miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale, aprobate prin Ordinul comun al
Ministrului Internelor i Reformei Administrative i Ministrului Agriculturii i
Dezvolt rii Rurale nr. 605/579/2008, precum i a celor ale art. 97 din Normele
generale de ap rare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administra iei i internelor nr. 163/2007;

- Având în vedere prevederile Hot rârii de Guvern nr. 557/2016 privind
Managementul tipurilor de risc;

- Având în vedere prevederile Protocolului de Colaborare privind ac iunile de
monitorizare a modului de respectare de c tre fermieri a bunelor condi ii agricole i
de mediu referitoare la arderea miri tilor i a resturilor vegetale pe terenul arabil i
la arderea paji tilor permanente, înregistrat cu num rul P 205 / 10.04.2019 – APIA,
2330 / GM / 08.04.2019 – GNM, 28481 / 08.04.2019 – I.G.S.U. i Actul adi ional nr.
1 la Protocolul de Colaborare;

- Cunoscând Ordinul Prefectului jude ului Neam  nr. 75 din 07.02.2022
privind modificarea i completarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 36 din
29.01.2021 privind reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen i a
grupurilor de suport tehnic;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu
modific rile i complet rile ulterioare;



HOT TE:

Art. 1. Se aprob  Programul pentru reducerea num rului de incendii generate

de arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale, prev zut în anexa la

prezenta hot râre.

Art. 2. Primarii vor convoca, în edin  extraordinar , pân  pe data de

25.03.2022, comitetele locale pentru situa ii de urgen  în vederea stabilirii m surilor

specifice de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri.

Art. 3. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam

va transmite prezenta hot râre autorit ilor i persoanelor interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 24
Piatra Neam , 23 martie 2022



Anex  la Hot rârea nr. 24 din 23.03.2022

PROGRAM
pentru reducerea num rului de incendii generate de

 arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale

1. Executarea activit ilor de informare preventiv  a cet enilor prin modalit ile
avute la dispozi ie (posturi locale de televiziune, afi aj la prim rie i alte zone
intens frecventate de cet eni etc.), asupra:
a. Prevederilor referitoare la m surile de prevenire specifice pe timpul utiliz rii

focului deschis la arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale,
cuprinse în Dispozi iile generale de ap rare împotriva incendiilor pe timpul
utiliz rii focului deschis la arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi
vegetale, aprobate prin Ordinul comun al ministrului administra iei i
internelor i al ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr. 605/579/2008;

b. Interzicerea arderilor miri tilor i resturilor vegetale pe terenurile arabile i a
vegeta iei paji tilor permanente, conform Ordinului ministrului agriculturii i
dezvolt rii rurale nr. 352 din 10 februarie 2015, pentru aprobarea Normelor
privind ecocondi ionalitatea în cadrul schemelor i m surilor de sprijin
pentru fermieri în România;

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
               efii Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de Urgen

Termen: începând cu 25.03.2022

2. Monitorizarea modului de respectare de c tre fermieri a bunelor condi ii agricole
i de mediu referitoare la arderea miri tilor i a resturilor vegetale pe terenul

arabil i la arderea paji tilor permanente, conform Protocolului de colaborare P
205 / 10.04.2019 – APIA, 2330 / GM / 08.04.2019 – GNM, 28481 / 08.04.2019
– I.G.S.U.

spund: Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  Neam ,
Serviciul Comisariatul Jude ean Neam  al G rzii Na ionale
de Mediu,

                   Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam

                                      pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: începând cu 25.03.2022



3. Informarea asocia iilor agricole asupra interdic iei utiliz rii focului deschis pe
terenurile agricole, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii i dezvolt rii rurale nr. 352 din 10 februarie 2015, pentru aprobarea
Normelor privind ecocondi ionalitatea în cadrul schemelor i m surilor de
sprijin pentru fermieri în România.

spund:    pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
                                  efii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen .

Termen: începând cu 25.03.2022

4. Cre terea nivelului de preg tire al membrilor serviciilor voluntare pentru situa ii
de urgen , în vederea îndeplinirii cu profesionalism a misiunilor de prevenire i
interven ie.

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: permanent

5. Angrenarea reprezentan ilor bisericii, având în vedere influen a pe care ace tia o
au în rândul popula iei, în activit i specifice de informare preventiv  a
cet enilor privind interdic ia utiliz rii focului deschis pentru igienizarea
terenurilor agricole.

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: începând cu 25.03.2022

6. Executarea de controale, prin intermediul componentei preventive a serviciilor
voluntare pentru situa ii de urgen , asupra modului în care sunt respectate
prevederile cuprinse în Normele generale de ap rare împotriva incendiilor i
Dispozi iile generale de ap rare împotriva incendiilor pe timpul utiliz rii
focului deschis la arderea de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale.

spund: efii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen
Termen: permanent

7. Aplicarea sanc iunilor, conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007 privind
stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele de prevenire i stingere a
incendiilor, în cazul în care nu sunt respectate m surile de ap rare împotriva
incendiilor.

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: permanent



8. Arderea miri tilor, vegeta iei uscate i a resturilor vegetale, se va executa numai
dup  ob inerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor
generale de ap rare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administra iei i internelor nr. 163/2007. De la aceast  prevedere sunt exceptate
arderile vegeta iei uscate i a resturilor vegetale din cadrul gospod riilor
cet ene ti. Permisul de lucru cu foc nu se va emite pentru acele lucr ri, care
urmeaz  a fi executate pe terenuri, care sunt traversate sau sunt amplasate la o
distan  mai mic  de 10 m fa  de linii electrice aeriene, de medie i înalt
tensiune, conducte de transport gaze naturale sau produse petroliere.

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: permanent

9. Verificarea modului în care pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de
urgen  au dus la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

spunde: inspectorul ef al I.S.U. Neam
Termen: permanent

10. Preg tirea personalului, tehnicii i materialelor pentru executarea oportun  a
interven iilor în cazul arderilor de miri ti, vegeta ie uscat i resturi vegetale.

spunde: inspectorul ef al I.S.U. Neam
Termen: permanent


