Primăvara, odată cu demararea
acţiunilor de curăţenie specifice acestui
anotimp creşte riscul producerii incendiilor
de vegetaţie uscată şi ierboasă, prin arderea
în condiţii necorespunzătoare a resturilor
vegetale.
Pentru
prevenirea
apariţiei
incendiilor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de
Urgenţă, Ibăneşti atrage atenţia
locuitorilor comunei asupra cauzelor posibile
de producere a incendiilor, măsurilor de
prevenire şi reducerea riscurilor apariţiei
lor.
,,Activitatea de informare şi educare a
cetăţenilor privind cunoaşterea, respectarea
normelor şi măsurilor de prevenire a
incendiilor ocupă un rol extrem de important
în asigurarea protecţiei la lucrul cu foc
deschis. Nerespectarea măsurilor specifice în
acţiunile de ardere a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale poate avea consecinţe
grave asupra întregii comunităţi, prin
pierderi de vieţi omeneşti, producerea de
pagube materiale şi nu în ultimul rând
afectarea mediului înconjurător. Respectarea
strică a acestor măsuri este o obligaţie civică
şi morală a fiecărui cetăţean prin intermediul
cărora se pot evita adevărate catastrofe
naturale. Solicităm locuitorilor comunei
Ibăneşti maximă atenţie şi prudenţă în
utilizarea focului, în activităţile de curăţenie a
grădinilor şi gospodăriilor".
PRIMAR
ing. Romică Magopeţ
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O CLIPĂ DE NEATENŢIE
POATE DUCE LA PIERDEREA

DE VIEŢI OMENEŞTI ŞI
DISTRUGEREA DE BUNURI
MATERIALE

ÎN CAZ DE INCENDIU SUNAŢI LA
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INFORMEAZĂ-TE!

pentru tine şi pentru cei dragi ţie!

Arderea miriştii se face cu respectarea
următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum
10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de
comunicaţie, construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea
de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a
personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai
mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere
mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne
cu apă, a mijloacelor de tractare şi a
personalului de deservire;
Pe terenurile în pantă, arderea miriştii
se face pornind din partea de sus a pantei.

ATENTIE! În perioadele de
caniculă şi secetă prelungită
arderea miriştii, vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale este
interzisă!

PRIMĂRIA COMUNEI
IBĂNEŞTI
VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ:
Arderea vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se execută cu respectarea
următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea
să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să permită
propagarea focului la fondul forestier/construcţii
şi să nu afecteze
reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul
fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea
locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Un comportament corect asigură
siguranţa dumneavoastră şi a
bunurilor materiale!

NERESPECTAREA
PREVEDERILOR SE
SANCŢIONEAZĂ CU
AMENDĂ DE LA 100 RON
PÂNĂ LA 2500 RON

Arderea miriştii, vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale se
execută numai după obţinerea
permisului de lucru cu focul,
care se eliberează de la Primăria
Ibăneşti, cu valabilitate pentru o
zi.

