
REGULI  ŞI  MĂSURI  DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL 

CURĂŢENIEI DE PRIMĂVARĂ 

 
 
 
 

La începutul fiecărei primăveri, în fiecare localitate şi gospodărie se desfăşoară curăţenia de  

primăvară care include mai multe activităţi şi pentru care, se impune respectarea unor reguli şi măsuri de 

apărare împotriva incendiilor. 

Persoanele fizice şi juridice (asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii publice şi de  

învăţământ), sunt invitate să contribuie la realizarea acţiunilor de curăţenie prin luarea de măsuri care să 

ducă la salubrizarea spaţiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor şi a rigolelor stradale  din perimetrul imobilelor 

de locuit şi al celor cu altă destinaţie. 

Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii de curăţenie, vor fi depozitate lângă punctele de 

colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând să fie transportate de către operatorul de 

salubrizare, conform programului stabilit de Primăria municipiului Târgu Mureş. 

Curăţarea subsolurilor şi a beciurilor trebuie efectuată de către fiecare asociaţie de  

locatari/proprietari, în parte, anterior acţiunii de deratizare şi dezinsecţie. 

Curăţarea gurilor de scurgere a apelor meteorice se va face în mod corespunzător, iar în ceea ce  

priveşte curăţarea şanţurilor şi podeţelor, gunoaiele şi resturile vegetale rezultate vor fi depozitate în 

locuri special amenajate. 

Nu se aruncă la punctele de colectare a deşeurilor menajere amplasate între blocurile de locuit,  

produse inflamabile.  

Este interzisă aprinderea gunoaielor din tomberoane sau din pubele. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.8 al.(2), din Hotărârea Consiliului Local al  

Municipiului Târgu Mureş nr.200, din data de 27 iunie 2019, privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei 

gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Târgu 

Mureş, arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deşeuri este interzisă. 

Cetăţenii care doresc să renunţe la obiectele casnice care nu mai prezintă utilitate şi doresc să se  

dispenseze de lucrurile nefolositoare, altele decât deşeurile menajere, o pot face în locuri special 

amenajate, cu respectarea programului de colectare al acestora stabilit de Primăria municipiului Târgu 

Mureş. 

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea curăţeniei de primăvară privind aprinderile de  

vegetaţie uscată şi resturi vegetale, gunoaielor sau deşeurilor, poate avea consecinţe grave asupra 

comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului 

înconjurător. 
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