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,,Gunoiul producător de bani sau mâncător de bani din bugetul local- 3.ooo.ooo lei aruncați la
gunoi din banii publici.

Din pacate ceea ce am tot semnalat inca de la începutul acestei nebunii a gunoiului menajer,
SE ADEVERESTE, cantitatea de gunoi menajer a crescut exponențial, nu mai exista fonduri
pentru a fi achitat către Herodot, iar noi ca autoritate locala nu am luat nicio masura de salvare
a situației. Preferam sa majoram taxa de salubritate care o sa ajungă poate la 40 lei/pers./luna.

La fiecare sedinta cu și despre salubrizare, am expus aceste probleme, doar ca nimeni nu a
dorit sa ma audă. În ianuarie 2021 în urma analizei făcută, am atras atenția ca pana la finele
anului cantitatea de gunoi menajer nedeclarata în anii precedenți de catre firma de
salubritate,dar care acuma o sa fie colectata, o sa ne îngreuneze bugetul local: aprox.3000 de
tone x 827 lei/to(asta în cazul cel mai fericit).

În loc sa luam și noi problema în mâinile noastre și sa reactivam serviciul de salubrizare din
cadrul primariei, sa identificam teren pentru groapa proprie, sa accesam fonduri pentru stația
proprie de selectare și piroliza( Sarasau are, noi nu),în care sa gestionam strict gunoiul menajer
al municipiului,preferam sa stam la mână unor servicii externalizate, private, care nu o sa
investească niciodată în tehnologizare datorita contractului cu ADI Maramureș.

La noi se merge pe principiul: &quot;Stim, Putem, ne dorim, DAAA CE ATATA GRABĂ &quot;

Gunoiul care întunecă mințile și orbește autoritățile, este la fel peste tot cu nimic mai diferit la
Sighet.,,
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Sursa: Adriana Curmei - consilier local Sighetu Marmatiei
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