
Reguli şi măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea 

miriştilor, vegetaţiei, a resturilor vegetale şi deşeurilor 

Având în vedere creşterea alarmantă a numărului de arderi necontrolate de vegetaţie pe raza judeţului Mureş, 

urmate de pagube semnificative, atragem atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative privind această 

activitate: 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş nr.302 din data de 30 septembrie 2021 privind

actualizarea măsurilor pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi 

înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş prevede la CapI, art. 6. alin. (2): 

” Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deşeuri.” 

- O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările  şi completările ulterioare prevede:

“Art.20 alin. (3)- Abandonarea, aruncarea precum și  ascunderea deșeurilor sunt intezise.

Art.20 alin. (5)-Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu  şi/sau  substanţă sau obiect.

alin. (6)-Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

............................................................................................................................................................ 

Art.62alin. (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

lit.b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 la 70.000 lei, pentru 

persoane juridice,în cazul încălcării dispoziţilor art.20 alin.(3)-(6). 

............................................................................................................................................................. 

Art.66 alin.(1)Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele 

fapte atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieții, integrității corporale sau sănătății 

persoanelor nu poate fi neglijată: 

lit.e)incedierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect: 

lit. f) îngroparea deşeurilor: 

lit. g)eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;’’ 

lit h)abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor: 
-O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările  şi completările ulterioare prevede:

“Art.94.alin. (1)Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care

scop:lit.n) nu ard miriştile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă; 

............................................................................................................................................................... 

Art.96.alin. (3)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), 

pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea 

următoarelor prevederi legale: 

Pct.16.obligaţia  proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde şi de a preveni 

arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase.” 


