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E-mail:baneasa21@gmail.com 

A vand in vedere solicitarea dumneavoastra transmisa Sectorului 1 al Municipiului 
Bucure~ti (nr. 317/ 21.06.2022) ~i remisa spre solutionare Politiei Locale Sector 1 (nr. 66/ 
23.06.2022), va comunicam faptul ca, in conformitate cu normele legale in vigoare, responsabilitatea 
cu privire la mentinerea in stare curata ~i salubra a oricarui imobil/ teren revine 
proprietarului/detinatorului acestuia, cu orice titlu. 

1. Referitor la masurile ~i actiunile de prevenire ~i/ sau combatere a buruienii ambrozia de pe 
proprietatile private, pana la data intocmirii prezentei, politi~tii locali din cadrul Compartimentului 
Protectia Mediului au efectuat verificari privind identificarea ~i somarea proprietarilor terenurilor 
virane insalubre ~i pe care a fost semnalata/ observata ambrozia, urmand ca in cazul neconformarii, 
ace~tia sa fie sanctionati contraventional. Aplicarea Legii 62/2018 se face in conformitate cu normele 
metodologice de aplicare publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 785/12.09.2018. 

2. in urma sesizarilor primite cu privire la terenuri apartinand domeniului public al Sectorului 
1, au fost informate atat Administratia Domeniului Pubic Sector 1, cat ~i Directia de Investitii din 
cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti, cu privire la obligatia de a efectua tratamente pentru 
eliminarea ~ii sau combaterea ambroziei. 

3. Centralizatorul cu terenurile unde a fost identificata/ observata prezenta ambroziei nu va 
poate fi transmis, deoarece acesta contine date cu caracter personal ~i informatii care nu pot fi fiicute 
pub lice. 

4. Pana la data intocmirii prezentei au fost transmise 84 de somatii proprietarilor/ detinatorilor 
de terenuri, persoane fizice ~ii sau juridice. 

5. Referitor la actiunile de combatere ~i eradicare a ambroziei de pe domeniul public din zona 
"Padurea Baneasa", a fost intocmita ~i transmisa adresa catre ADP Sector 1, care va va transmite 
raspuns, in conformitate cu prevederile art. 24 din H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea nonnelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

Cu stima, 

PoliJia Loe.all Sector I 

a Cost certificatl ISO 9001 prlvind sJstemul 

de mana a,ement al calitltii in certificare de dtre 
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~:~/N TRAND~~A 

TELEFONULCETATEANULUJ: 021.9540 
TELIFAX: 021.232.66.35 / 021.232.54.59; 

DISPECERAT: 021.232.76.56 / 021.232.28.87; 
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EMAIL: copt1et pc:il!tlaloalH«lorl to 

Stnda Prometeu nr 2~ bL14G, sector J, Bucurqtl 

lorac
Highlight

lorac
Highlight

lorac
Highlight

lorac
Highlight

lorac
Highlight



ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 - Sector 1, București,  C.I.F. 40652615  
Email: baneasa21@gmail.com www.baneasa21.ro  Tel: 0786.77.99.77 

 

 
Către:    Primăria Sector 1 București 

In atenția d-nei Primar CLOTILDE ARMAND 

            registratura@primarias1.ro ; comunicare@primarias1.ro ; 
 

Prin prezenta formulam o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la 

informațiile de interes public referitor la terenurile infestate cu ambrozie in Cartierul 

Pădurea Băneasa.  

 

Va rugam sa ne comunicați: 
 

1. Daca au fost verificate si identificate terenurile proprietate privata infestate cu buruiana 

ambrozia? 

2. Daca au fost verificate si identificate terenurile aflate in administrarea primăriei infestate cu 
buruiana ambrozia ? 

3. Daca a fost întocmit centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența 

buruienii ambrozia, iar in cazul in care a fost întocmit va rugam sa ne transmiteți o copie a 

centralizatorului.  

4. Daca au fost transmise somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri unde au fost 

identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, iar in cazul in care au fost transmise va 

rugam sa ne comunicați cate somații au fost transmise.  

5. La ce data va începe eradicarea ambroziei pe domeniul public in Cartierul Pădurea Băneasa ?  

Facem mențiunea ca in anul 2021 nu s-a luat nici o măsura de către administrația locala pentru 

eradicarea ambroziei deși au fost făcute mai multe solicitări in acest sens.  

NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 

„Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se 

încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.” 

… 
„(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de 

teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel 

târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.” 

„(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau 

deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor 

piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data 

de 5 iunie a fiecărui an.” 

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la 

următoarea adresă de e-mail: baneasa21@gmail.com 

Suntem dispuși să plătim eventualele taxe aferente serviciilor de scanare/copiere a 

documentelor solicitate. 
 

Vă mulțumim pentru solicitudine, 
ASOCIAȚIA BĂNEASA 21 
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