
 
 
 
 

ROMÂNIA 

Primăria Municipiului Piatra Neamț 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

 

Anexa nr. 1  la Hotărârea CLSU nr. 2 din 04.03.2016                                Nr.  CLSU/14 din 04.03.2016 

 

PROGRAM 

cu măsuri specifice pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, 
vegetație uscată și resturi vegetale 

 

1.  Informarea cetățenilor asupra interzicerii arderii miriștilor și resturilor vegetale pe terenurile 
arabile și a vegetatiei pajiștilor permanente, conform Ordinului comun al MADR/MMP nr. 
30/147/2010 , prin posturile locale de televiziune, site-ul primăriei și afișaj la sediul primăriei Piatra 
Neamț și în alte alte zone intens circulate,  
Măsuri:  

a. Se va elabora un anunț pentru informarea cetățenilor asupra interzicerii arderii miriștilor și 
resturilor vegetale pe terenurile arabile și a vegetatiei pajiștilor permanente. 
Răspunde: Biroul Managementului pentru Situații de Urgență 

Termen: 25.04.2016 

b. Anunțul elaborat conform pct. 1.a,va fi postat pe site-ul instituției, va fi afișat la sediul 
primăriei și în alte locuri publice intens circulate și va fi transmis și către presa locală. 
Răspund: Compartimentul Comunicare 

                  Biroul Managementului pentru Situații de Urgență 

Termen: 29.04.2016  

c. Transmiterea anunțului elaborat conform  pct 1.a, către  asociațiilor agricole care 
funcționează pe raza adiministrativă a municipiului Piatra Neamț 
Răspund: Compartimentul Comunicare  

                 Compartimentul Registru Agricol  

Termen: 31.03.2016 

       2.      Executarea de controale, prin intermediul componenlei preventive a serviciilor 



 
 
 
 

voluntare pentru situalii de urgență, asupra modului in care sunt respectate prevederile cuprinse      
în Normele generale de apărare impotiva incendiilor și Dispozitiile generale de apărare împotiva 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis Ia arderea de miriști, vegetație uscată și resturi 
vegetale. 

Măsuri:  

        a. Vor fi intreprise controale pentru monitorizarea modului in care sunt respectate prevederile 
cuprinse in Normele generale de apărare impotiva incendiilor și Dispozitiile generale de apărare 
împotiva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis Ia arderea de miriști, vegetație uscată și 
resturi vegetale. În cazul in care nu sunt respectate prevederile cuprinse in Normele generale de 
apărare impotiva incendiilor și Dispozitiile generale de apărare împotiva incendiilor pe timpul 
utilizării focului deschis Ia arderea de miriști, vegetație uscată și resturi se vor aplica măsurile 
contravențonale prevăzute de lege. 

Răspund: Poliția Locală 

                Garda de mediu CJ Neamț 

Termen: Permanent 

         b.  Se vor întocmi rapoarte semestriale despre controalele efectuate pe linia interzicerii 
arderii miriștilor și resturilor vegetale pe terenurile arabile și a vegetatiei pajiștilor permanente. 

Răspunde : Poliția Locală 

                    Garda de mediu Comisariatul Județean Neamț 

Termen: Semestrial 
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