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ANUNT
Privind masurile de combatere a buruienii ambrozia
Potrivit Legii 62/2018 pentru combaterea ambroziei, proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au
obligația să desfașoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a
buruienii ambrozia , pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației
adventive invasive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane
sau extravilane .
În acest sens, persoanele fizice și firmele trebuie să desfășoare anual, până
la data de 30 iunie , lucrări de întreținere a terenurilor precum cosirea ,
smulgerea , discuirea, graparea sau erbicidarea ambroziei . Dacă această
obligație este neglijată, autoritățile vor da mai întai o sancțiune sub formă de
avertisment. Apoi , ignorarea avertismentului va putea duce la aplicarea unei
amenzi între 750 si 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice , sau între 5.000 și
20.000 de lei , în cazul firmelor ( verificarea , constatarea nerespectării obligațiilor de
combatere a buruienii ambrozia , precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie
mixta constituită prin ordin al Prefectului. Informarea Comisiei mixte referitoare la situația
proprietarilor care nu au luat măsurile necesare de combatere se face de căre autoritățile
publice locale care vor transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de
terenuri pe a căror suprafețe au fost depistate focare de infestare aducându-le la cunoștință
obligațiile ce le revin precum și sancțiunile în cazul nerespectării ) .

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și
apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an
iar în cazul reapariției recomandându-se efectuarea repetată a lucrarilor de
combatere pe întreaga perioadă a anului .
Actele normative ce trebuie cunoscute de către
proprietarii/deținătorii/administratorii/beneficiarii de terenuri sunt :
- Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
-Hotărârea Guvernului nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Lg.62/2018

