Turiştii reclamă la Garda de Mediu lipsa curăţeniei din localităţile Maramureşului
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Depozitele de deşeuri necontrolate descoperite de către comisarii Gărzii de Mediu
Maramureş sunt mai multe decât cele de anul trecut. La Prefectura Maramureş au fost recent
comunicate concluziile rezultate în urma acţiunilor de verificare a modului de efectuare a
salubrizării cursurilor de apă şi a localităţilor din judeţul Maramureş.
În scopul
verificării modului de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă, a şanţurilor şi rigolelor, s-au
constituit două comisii mixte în cadrul Instituţiei Prefectului. Una pentru sistemul hidrotehnic
Someş, alta pentru sistemul hidrotehnic Tisa. În perioada 15 martie – 7 aprilie, cele două
comisii au verificat 43 de cursuri de apă şi afluenţi (inclusiv torenţi) şi toate cele 76 de UAT-uri
din judeţ.
Conform situaţiei prezentate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, situaţia este
mult mai bună decât în anii trecuţi. SGA recunoaşte însă că există, totuşi, probleme privind
depozitarea gunoaielor lângă cursurile mici de apă, de către riverani, precum şi (mai ales în
Maramureşul istoric), probleme privind lipsa şanţurilor şi rigolelor.

“De asemenea, se constată în multe cazuri faptul că apele menajere ajung în şanţurile din faţa
proprietăţilor şi în cursurile de apă, poluându-le şi degajând mirosuri pestilenţiale”, au afirmat
cei de la SGA Maramureş.

De cealaltă parte, Ioan Ştrempel, comisar şef al Gărzii de Mediu, Comisariatul Judeţean
Maramureş, a afirmat că instituţia a efectuat controale privind salubrizarea localităţilor, în
vederea identificării depozitelor necontrolate de deşeuri, a verificării stării generale de
salubrizare a căilor de comunicaţii, starea rigolelor stradale, a podurilor şi podeţelor, a
terenurilor adiacente, precum şi a malurilor şi cursurilor de apă.

În plus, a subliniat Ştrempel, au fost verificate şi obligaţiile administraţiilor publice locale care
decurg din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. Până acum, Garda de Mediu a aplicat
şapte amenzi contravenţionale, în valoare totală de 8.500 lei, toate pentru nedepunerea
declaraţiilor la Administraţia Fondului pentru Mediu. Şeful Gărzii de Mediu a mai menţionat
faptul că multe sesizări sunt primite de la turiştii deranjaţi de lipsa curăţeniei.
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Contactaţi telefonic, cei de la Garda de Mediu recunosc că numărul depozitelor de deşeuri
necontrolate depistate este mai mare decât anul trecut. Din totalul celor 76 de primării, în cazul
a 24 au fost depistate probleme din acest punct de vedere. UAT-urile cu probleme au termen de
remediere a deficienţelor constatate 14 zile, iar după Paşte urmează un nou control al Gărzii de
Mediu la aceste primării, dar de data aceasta se vor aplica şi amenzi.
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