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Mizeria nu e semn de bunăstare, ci un indicator al sărăciei. Ori judeţul nu stă bine deloc la
capitolul curăţenie pe cursurile de apă. O demonstrează şi controalele care au fost făcute de
către comisarii Gărzii de Mediu Maramureş, care au verificat starea de salubritate a localităţilor
în mai multe rânduri.
Au fost trei rânduri de controale, primul dintre ele fiind desfăşurat
în perioada 7 martie-14 aprilie, vizând identificarea depozitărilor necontrolate de deşeuri,
verificarea 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,
au fost verificate şi obligaţiile administraţiilor publice locale care decurg din OUG 196/2005
privind Fondul pentru Mediu.
S-au efectuat verificări în
toate cele 76 de localităţi ale judeţului, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate şapte
amenzi contravenţionale în valoare de 8.500 lei comunelor Budeşti, Rona de Jos, Poienile de
sub Munte, Rozavlea, Călineşti, Onceşti (şase amenzi a câte 1.000 de lei - fond de mediu) şi
Bârsana, unde sancţiunea a fost de 2.500 lei pe fond de mediu.

Claudia Simion, purtător de cuvânt al Gărzii de Mediu Maramureş, a declarat că amenzile au
fost aplicate pentru nedepunerea declaraţiilor la Administraţia Fondului pentru Mediu.

„Măsura generală impusă UAT-urilor a fost întreprinderea de acţiuni de refacere şi protecţie a
mediului, prin salubrizarea zonelor cu depozitări necontrolate de deşeuri pe raza
administrativ-teritorială a localităţilor, în special a celor identificate în teren cu ocazia
controalelor. În perioada 18 -28 aprilie, au fost verificate realizarea măsurilor stabilite anterior
prin notele de constatare privind desfiinţarea depozitărilor necontrolate de deşeuri identificate
anterior. Au fost verificate administraţiile locale ale oraşelor Borşa, Târgu Lăpuş, Şomcuta
Mare, precum şi ale comunelor Groşi, Dumbrăviţa, Gârdani, Sălsig, Coaş, Şişeşti, Ruscova şi
Repedea”, a explicat, pentru Glasul Maramureşului, Claudia Simion.

Şomcuta Mare, amendă de 40.000 lei

În urma celor 11 controale, oraşul Şomcuta Mare a primit o amendă de 40.000 lei, cu măsuri
generale de monitorizare permanentă a stării de salubrizare pe raza UAT-urilor. În primele zile
ale lunii mai, au fost făcute noi controale, fiind supuse verificării comunele Vima Mică, Coroieni
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şi Boiu Mare, Vima Mică alegându-se cu o sancţiune.

„Faţă de anul anterior, judeţul are o stare de salubrizare mai precară. Asta poate şi din cauză
că au fost condiţii meteo nefavorabile, a început târziu salubrizarea. Intervenţia pe cursurile de
apă a fost mult mai greoaie din cauza debitelor mari. Oricum, aici e vorba de o acţiune
constantă, care trebuie făcută cu rigurozitate nu numai primăvara, ci pe tot parcursul anului.

Implică atât UAT-ul, regiile autonome, dar şi cetăţenii, care sunt primii care trebuie să ia
atitudine. În momentul în care sesizăm că aproximativ 80% din deşeurile depozitate
necorespunzător au potenţial de valorificare şi dacă PET-urilor sau dozelor li s-ar da o valoare
cât de cât reală, atunci ele nu s-ar mai regăsi nici pe cursurile de apă nici în alte locuri, pentru
că ele ar însemna bani”, a concluzionat oficialul Gărzii de Mediu Maramureş.
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