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ANUNŢ  
In conformitate cu prevederile: 
- Legea nr. 62/2018- privind combaterea buruienii arubrozia; 
- HG ni. 707/20 1 8 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 62/20 l 8 

privind combaterea buruienii ambrozia; 

Toţi proprietarii sau de ţiziătorii de terenuri, beueficiarii lucr ărilor de construcţii, 
administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, cursurilor de ap ă, lacurilor, sisteinelor de 
irigaţii ş i a bazinelor piscicole, de pe raza Municipiului Tecuci care au infestate terenurile cu 
buruiana ambrozia, au obliga ţia luării măsurilor ce se impun pentru prevenirea, combaterea ş i 
distrugerea acesteia, în conformitate cu prevederile inen ţionate inai sus. 

Metodele recoinandate în rândul popula ţiei pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea 
buruienii ambrozia sunt: cosirea repetat ă  manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa 
infestată, masuri culturale prin smulgere în cazuri izolate, Iucrări mecanice de arat , discuit sau 
erbicidat, după  caz. 

Dacă  proprîetarii de teren în ştiinţaţi prin somaţie pentru prevenirea , combaterea şi distrugerea 
buruienii ambrozia nu au luat măsurile impuse, Comisia mixtă  numită  prin Ordinul Prefectului judeţului 
Galaţi, va aplica sancţiuni conform art. 1 din Legea nr. 62/2018, constnd în: 
-,,avertisment- în perioada 01 - 15 iulie a fzecărui an, pentru neregulile constatate pn ă  la 30 iunie; 
- Aznenzi contraven ţionale în perioada 16 - 31 iulie a fzecărui an: 

• De la 750 lei - 5000 lei pentru persoane fizice 
• De Ia 5000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice, dacă  în urma celui de —al 11-

lea control efectuat pe teren comisia constat ă  că  nici pnă  la data de 15 iulie cei înştiinţaţi nu au luat 
măsurile impuse pentru prevenirea, combaterea şi disîrugerea acestei buruieni. 

Anexăm imaginea buruienii arubrozia, şi link-ul de pe site-ul Ministerul Mediului unde este 
prezentata aceasta buruiana http://mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/
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