Către,
Primăria municipiului – Bistrița
Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat
pentru Situații de Urgență
Subsemnatul/a _______________________________________________, cu domiciliul
in: ________________________ Str.________________________, Nr/Bl____, Sc.____Ap.____,
Solicit prin prezenta, eliberarea unui „PERMIS DE LUCRU CU FOC”, necesar pentru aprinderea
și arderea de vegetație uscată de pe terenul (grădină, livadă, pășune), în:
Localitatea _________________, Str. ________________________,
Nr.____________________, Zona______________, având o suprafața de:__________;
Precizez că solicit acest permis pentru data de: _______________________;
Subsemnatul, mă oblig să respect normele de apărare, împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
- supravegherea în permanenţă a focului;
- focul nu se execută pe timp de noapte;
- locul special amenajat, izolarea zonei de ardere pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.
- foc deschis NU se execută dacă sunt condiţii de vânt.
Pe timpul lucrărilor
- supravegherea lucrăriilor se asigura de de către doamna/domnul _______________________________
- controlul măsurilor de apărare se asigura de de către doamna/domnul____________________________

(PERMISUL ESTE VALABIL DOAR O SINGURĂ ZI)
Menționez că voi supraveghea focul și nu îl voi părăsi până la stingerea completă!
Notă:
Fermierii care ard miriștile și resturile vegetale pe terenul arabil sau ard vegetația pajiștilor
pernamente vor fi sancționați, cu sancțiunea maxima prevăzuta de Regulamentul (CE) nr.
73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori.
1. Nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale de pe terenul arabil, obiectivul
acestei condiții fiind menținerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de
gestionare minima a miriștilor.
2. Agricultorii care utilizeaza teren arabil (inclusiv pajiști temporare) nu trebuie să ardă
miriștile și/sau resturile vegetale rezultate dupa recoltarea culturilor (paie de cereale
păioase, vrejuri de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea
soarelui, rapiță, etc.), inclusiv miriștile sau iarba rămasă dupa cosirea pajiștilor temporare.
3. Prin urmare, agricultorii care utilizeaza pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația,
inclusiv iarba ramasă după cositul pajiștilor.

Bistrita,
Data: ___________

Am luat la cunoștință
Semnătura,
______________
Număr det telefon:
_________________

*Pentru eliberarea permisului de lucru cu focul sunt obligatoii completarea tuturor campurilor libere.
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