
ATENTIE!!!  
DRAGI CETĂTENI!!! 

 
 
 

 
Conform prevederilor normelor 
generale de apărare împotriva 
incendiilor, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor nr. 163 / 2007 arderea 
miristii, vegetatiei uscate si resturilor 
vegetale se execută numai după 
obtinerea permisului de lucru cu 
foc. 

 Pentru arderea vegetatiei uscate si miristilor  
cetătenii sunt obligati să solicite permis de 
lucru cu foc  venind personal la sediul 
Primăriei municipiului Marghita informatii la 
(0259/362667) Ing.Demeter Calin , Sef 
S.V.S.U. Solicitarea permisului de lucru cu 
foc este obligatorie dacă executati arderea 
miristilor sau a vegetatiei uscate si se 
elibereaza gratuit. Arderile necontrolate si 
arderile efectuate fără permis de lucru cu foc 
se sanctionează cu amenzi între 1000 – 2500 
lei conform H.G. 537/2007 

 
 
 



Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale 
se execută cu respectarea următoarelor prevederi 
generale: 
 
1. Conditii meteorologice fără vânt. 
2. Colectarea în grămezi a vegetatiei uscate si a 
resturilor vegetale în cantităti astfel încât 
arderea să poate fi controlată. 
3. Executarea arderii în zone în care să nu permită 
propagarea focului în fondul forestier constructii si 
să nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, 
conductele de transport gaze naturale. 
4. Curătarea de vegetatie a suprafetei din jurul 
fiecărei grămezi pe o distantă de 5 m. 
5. Desfăsurarea arderii numai pe timp de zi. 
6. Asigurarea mijloacelor si materialelor pentru 
stingerea eventualelor incendii. 
7. Supravegherea permanentă a arderii. 
8. Stingerea totală a focului înainte de prăsirea 
locului arderii. 
Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor de 
incendii. 
 

Arderea miristi se face cu respectarea 
următoarelor prevederi generale: 
 
1. Conditii meteorologice fără vânt. 
2. Parcelarea miristii în suprafete de maximum 10 
ha, prin fâsii arate. 
3. Izolarea zonei de ardere fată de căi de 
comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, 
instalatii, fond forestier, prin executarea de fâsii 
arate. 
4. Desfăsurarea arderii numai pe timp de zi 
5. Asigurarea până la finalizarea arderii a 
personalului de supraveghere si de stingere a 
eventualelor incendii. 
6. Asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 
5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere 
necesare. 
7. Asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai 
mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a 
mijloacelor de tractare si a personalului de deservire. 
8. Pe terenurile în pantă, arderea miristii se 
face pornind din partea de sus a pantei spre 
partea de jos. 



 
 
A Közigazgatási és a 
Belügyminisztérium 163 / 2007 – es 
Rendelete alapján, amely az 
általános tűz és katasztrófavédelmi 
szabályokra vonatkozik a 
mezőgazdasági területek, száraz avar 
és aljnövényzet égetését csakis 
tűzgyújtási engedéllyel lehet 
elvégezni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 FELHÍVÁS!!! 
KEDVES LAKOSSÁG!!!  
Mezőgazdasági terület vagy avarégetés esetén a 
tűzgyújtási engedélyért  jöjjenek személyesen a 
Margittai polgármesteri hivatalába tovabbi 
informacioert hivja a : (0259 /0259362667) 
Demeter Calin Sürgősségi helyzetek 
megelőzésért felelős szakember A tűzgyújtási 
engedély kiváltása 
kötelező minden lakos számára aki avarégetést 
vagy tarló égetést végez. Köteles értesíteni az  
lletékesek. 
A tűzgyújtási engedély kiváltása  díjmentes, 
viszont ha nélküle végezzük a nyílt tűzzel való 
munkát, az büntetendő! 
. 
(büntetés: 1000 – 2500 lej, H.G. 537/2007 
alapján 



Mezőgazdasági terület felégetése esetén a 
következő általános tűzvédelmi szabályokat 
kötelesek betartani: 
 
1. Csakis szélcsendes időben lehet égetni 
2. Maximum 10 hektáros parcellákat lehet 
egyszerre felégetni 
3. Az égési terület elszigetelése a kommunikációs 
vonalaktól, épületektől, szomszédos mezőgazdasági 
területektől, erdős területektől szántott földcsíkok 
készítésével. 
4. Az égetést csakis nappal szabad végezni 
5. Biztosítani kell egy felvigyázó csapatot és egy 
tűzoltásra kész csapatot ameddig a szántóterület 
égetése tart 
6. 5 hektárnál kisebb mezőgazdasági területek 
felégetése esetén kötelező biztosítani a tűzoltást 
segítő anyagokat és eszközöket. 
7. 5 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területek 
felégetése esetén kötelező biztosítani 
egy ekét, egy szivattyús autót, vontató járművet és 
személyzetet ezek kezeléséhez 
 

 
Száraz avar és aljnövényzet égetése esetén a 
következő általános tűzvédelmi 
szabályokat kötelesek betartani: 
 
1. Csakis szélcsendes időben lehet égetni 
2. A száraz avart és aljnövényzetet akkora 
csomóban kell összegyűjteni melynek egeset 
még ellenőrzés alatt lehet tartani az égetést. 
3. Csak olyan területeken lehet elvégezni az 
égetést, ahol nem veszélyezteti a tűz az erdős 
területeket, épületeket, kommunikációs és 
elektromos hálózatokat, gázvezetékeket, 
vagy kőolaj termékeket szállító vezetékeket. 
4. Az avar és aljnövényzetet alkotó csomók között 
égetés közben 5 m távolságot kell kialakítani. 
5. Az égetést csakis nappal szabad végezni 
6. A tűzoltást elősegítő eszközöket, anyagokat kell 
biztosítani a helyszínen 
7. Az égetést állandóan felügyelni kell 
8. Az égetés végeztével a tüzet teljesen el kell 
oltani! 
A tűz helyét tilos földdel be fedni.


