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                                            Anunt asigurarea salubritatii terenurilor                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              Asigurarea  curateniei si pastrarea acesteia , pentru buna gospodarire 

si respectarea normelor de igiena in mun. Husi este o obligatie fundamentala 

a cetatenilor , agentilor economici , institutilor   publice din municipiul Husi.  

                 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 6.500 lei (RON) 

la 7.000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) 

pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 

1. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu 

arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 

2. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua 

măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a 

celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie; 

3. obligaţiile deţinătorilor cu orice titlu ai suprafeţelor de teren de a proteja flora şi 

fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului ecologic şi 

conservării biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza 

prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător şi 

sănătăţii umane; 

4. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a 

preveni, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului 

geologic; 

5. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a 

întreţine perdelele forestiere şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, 

gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia 

fonică şi eoliană. 

Doar impreuna putem avea un oras curat, va rugam sa respectati aceste 

prevederi.      
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