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Primaria Municipiului Timisoara va aduce la cunostinta...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12413

Primaria Municipiului Timisoara, în baza contractului subsecvent nr : 40/5.04.2019 încheiat cu S.C. CORAL
IMPEX S.R.L. Ploiesti, va aduce la cunostinta ca începând cu data de 9.06.2019
se vor executa servicii de deratizare si dezinsectie pe domeniul public al Municipiului Timisoara.
Produsele utilizate sunt:
-

K-OTHRINE PROFI EC 250 având substanta activa deltametrin, pentru combaterea tântarilor adulti;
VECTOBAC WG având substanta activa bacillus thurigiensis israeliensis, pentru combaterea larvelor.
DERATION PELLET având substanta activa Bromadiolone, pentru combaterea rozatoarelor

Substantele fac parte din grupele Xn si Xi de toxicitate si sunt avizate de Comisia Nationala pentru Produse
Biocide din cadrul Ministerului Sanatatii si nu pun în pericol populatia si animalele. Facem apel la crescatorii
de albine din municipiul Timisoara sa reduca pe cât posibil zborurile acestora, deoarece cele aflate în zbor pot
fi afectate.
Actiunea se desfasoara în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014.
Personalul implicat în executia serviciilor este calificat în functia de agent D.D.D., în conformitate cu
legislatia în vigoare si este dotat cu echipament de protectie corespunzator.
Pentru ca tratamentele sa aiba o eficienta ridicata, facem apel la toti cetatenii municipiului sa ia masuri
urgente de efectuarea curateniei în gospodariile proprii si de combatere a mustelor, tântarilor si a altor insecte
producatoare de disconfort
Totodata, amintim prevederile HCL nr. 371/2007 modificata si completata, cap. VI, Reglementari privind
combaterea vectorilor &ndash; rozatoare, insecte, daunatori &ndash; pe raza Municipiului Timisoara, art. 24,
constituie contraventie si se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru
persoanele fizice si de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neefectuarea, înainte de începerea lucrarilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, a lucrarilor de
salubrizare si igienizare a spatiilor proprii de depozitare a deseurilor menajere, a spatiilor interioare si
exterioare din jurul cladirilor;
b) neefectuarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie imediat ce se constata aparitia de rozatoare (soareci,
sobolani) si/ sau insecte (tântari, muste, gândaci), etc;
c) neexecutarea lucrarilor de deratizare, dezinfectie sau dezinsectie, odata cu actiunile organizate si
coordonate de Primaria Municipiului Timisoara, prin operatori în domeniu;
d) neluarea masurilor de combatere a daunatorilor din spatiile verzi;
executarea unor lucrari de dezinsectie sau aplicarea de pesticide fara autorizare precum si a substantelor care
afecteaza insectele polenizatoare
În cazul în care conditiile meteorologice vor împiedica desfasurarea acestei actiuni, perioada de efectuare a
activitatii de dezinsectie si deratizare va fi prelungita.

VICEPRIMAR,
IMRE FARKAS
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