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198 de amenzi, în valoare totală de peste 2 milioane lei

Garda de Mediu Bihor,
bilanţ pe 2018
Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a făcut bilanţul activităţii
pentru anul 2018, anunţând
că, de-a lungul întregului an,
în judeţ, s-au făcut 1.392 inspecţii, dintre care 573 inspecţii planificate, 21 controale
planificate conform planului
anual de controale şi 798 inspecţii neplanificate.

Inspecţii
neplanificate

Potrivit datelor furnizate de
Garda de Mediu Bihor, în cadrul
inspecţiilor neplanificate au fost
înregistrate: 384 controale dispuse de Comisariatul General al
Gărzii Naţionale de Mediu; 145
controale de verificare a modului de respectare a condițiilor
impuse în actele de reglementare; 103 controale efectuate în
urma sesizărilor; 98 controale
cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens
cu instituţii la nivel județean; 46
controale în urma autosesizării;
15 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; patru controale de identificare a unor obiective noi și trei
controale pentru investigarea
unor accidente sau incidente cu
impact asupra mediului.
Principalele neconformităţi
constatate în urma controalelor
efectuate în perioada menţionată au fost: lipsa solicitării/
obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; operarea fără
autorizaţie integrată de mediu/
autorizaţie de mediu a oricărei
instalaţii sau instalaţii de ardere,
instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare; nerealizarea în totalitate şi la
termen a măsurilor stabilite în
timpul controalelor anterioare;
neîntocmirea evidenţei gestiunii
deşeurilor; nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau
al unui amestec a prevederilor
art. 17 din Regulamentul CLP,
referitoare la regulile de etichetare; nerespectarea de către producătorii de deşeuri periculoase
a etichetării corespunzătoare a
acestora conform prevederilor
Legii 211/2011; tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor
şi arbuştilor existenți pe spaţiile verzi; amestecarea uleiurilor
uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile; lipsa evidenţei
privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi
înregistrarea stocării şi predării
uleiurilor uzate; nedeţinerea
formularelor de transport pentru
deșeuri; nedepunerea la termen

a declaraţiilor privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu; executarea sau punerea în funcţiune
de lucrări construite pe ape sau
care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului
ori a autorizaţiei de gospodărire
a apelor; nerespectarea de către
operatorii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere
şi reparaţii auto de a preda pentru reciclare, valorificare sau
reutilizare materialele şi piesele
înlocuite, care constituie deşeuri, către operatorii economici
autorizaţi; degradarea mediului
prin depozitări/abandonări necontrolate de deşeuri; capturarea peştelui cu unelte de plasă şi
cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum
şi în râurile colinare şi de şes, cu
excepţia Dunării şi Prutului.

Cea mai mare
sancţiune...

Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite 2.702 măsuri
în vederea conformării cu legislaţia de mediu sau în vederea
prevenirii incidentelor de mediu.
Totodată, în urma acestor
controale, au fost aplicate 198
amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2.073.500 lei. Cea
mai mare sancţiune aplicată de
comisarii GNM – CJ Bihor a
fost în valoare de 100.000 lei,
aplicată societăţilor comerciale
pentru nerealizarea în totalitate
şi la termen a măsurilor stabilite
în timpul controalelor anterioare şi nerespectarea prevederilor
Autorizaţiei/Autorizaţiei Integrate de Mediu.
În anul 2018, au mai fost
stabilite nouă sancţiuni complementare de suspendare a
activităţii și una de Confiscare
bunuri, precum și o propunere

de suspendare acte de reglementare şi o sesizare a organelor de
cercetare penală.
„Inspecţiile realizate au avut
ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale în
domeniul protecţiei mediului,
a condiţiilor impuse în actele
de reglementare, a măsurilor
impuse cu ocazia controalelor
anterioare, dar şi verificarea reclamaţiilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Controale efectuate

Conform Planului de acţiuni
pentru realizarea în judeţul Bihor a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană
şi intensificare a relaţiilor externe pentru anul 2018, comisari
ai Gărzii Naţionale de Mediu Comisariatul Judeţean Bihor au
întreprins controale: la nivelul
administraţiilor publice locale
şi a operatorilor economici care
gestionează depozite menajere
şi industriale urbane pentru verificarea respectării legislaţiei
privind colectarea şi depozitarea
deşeurilor precum şi a reducerii
cantităţii de deşeuri depozitate
în depozitele municipale prin
colectare selectivă, urmărinduse reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare
din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul
public de salubrizare; în vederea
identificării şi delimitării siturilor contaminate, decontaminarea şi ecologizarea siturilor
poluate istoric; în vederea protejării şi refacerii biodiversităţii şi
a solurilor; privind monitorizarea transferurilor către România
de deşeuri destinate valorificării/recuperării.
În documentul trimis de Garda de Mediu Bihor se precizează că în perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2018 nu a fost înregistrată nicio poluare sau acci-

dent care să provoace afectarea
gravă a factorilor de mediu (apă,
aer, sol), pentru care să se impună măsuri legale.
Având în vedere atribuţiile Gărzii Naţionale de Mediu,
comisari ai Comisariatului
Județean Bihor au întreprins
controale privind respectarea
legislaţiei de mediu în cuprinsul
ariilor protejate, parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în vederea
protejării habitatelor naturale,
precum şi a legislaţiei specifice
privind emisiile industriale, a
calităţii aerului, inclusiv privind
reducerera emisiilor de gaze cu
efect de seră (GES), gestionarea
deşeurilor şi gestionarea substanţelor sau amestecurilor chimice periculoase.
O pondere importantă în activitatea de control în anul 2018 a
avut-o rezolvarea reclamaţiilor/
sesizărilor. Astfel, din cele 155
sesizări înregistrate, 32 au vizat
deversări de ape uzate, 28 au
vizat depozitări necontrolate de
deşeuri, 26 au vizat funcţionarea fără autorizaţie, 19 au vizat
aspecte privind calitatea aerului
și disconfortul olfactiv, cinci au
vizat tăieri ilegale de vegetaţie din afara fondului forestier,
ş.a.m.d, iar 33 dintre sesizări au
fost redirecţionate către instituţiile competente pentru soluţionare.
În vederea susţinerii educaţiei ecologice, Garda Naţională
de Mediu – Comisariatul General a încheiat un protocol cu
Inspectoratul Şcolar Bihor, în
baza căruia comisari din cadrul
Gărzii Naţionale de Mediu –
Comisariatul Judeţean Bihor,
au desfășurat, în cursul anului
2018, opt activităţi de educaţie
ecologică în rândul elevilor din
judeţul Bihor (Oradea, Sânmartin, Stei, Bratca), activităţi la
care au participat aproximativ
490 elevi.
n L.I.

A doua întâlnire a Alianței Vestului

Promovare culturală
și turistică la pachet

Primăria Municipiului Timișoara a fost
sâmbătă, 12 ianuarie, gazda celei de-a doua
întâlniri de lucru a Alianței Vestului (AVE).
Întâlnirea informală s-a axat pe două teme
de discuție: oportunitățile de colaborare ale
celor patru orașe din cadrul AVE prin prisma agendelor culturale, respectiv pregătirile
tehnice pentru definitivarea statulului și a
modului de funcționare a Alianței.

La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai
Primăriilor Timișoara, Arad, Oradea și ClujNapoca, precum și reprezentanți de la Centre
culturale din Arad și Cluj-Napoca, Asociația
Timișoara 2021 și Zona Metropolitană Oradea.
În prima parte, întâlnirea a fost condusă
de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, iar
discuțiile au fost concentrate pe posibilele colaborări în domeniul cultural. Simona Neumann,
director executiv al Asociației Timișoara 2021,
a prezentat succint programul cultural și propunerile de activități viitoare.
În cadrul Alianței Vestului, au fost identificate câteva posibilități de colaborare imediate
în domeniul cultural: posibilitatea ca primăriile orașelor Arad, Oradea și Cluj-Napoca să
devină membre în Asociația TM2021 și apoi
membre în cadrul Forumului Reprezentanților
Regionali – un grup de consiliere, compus din
reprezentanți ai orașelor partenere din regiune, care lucrează în colaborare cu Consiliul
Director; pagini dedicate evenimentelor culturale din celelalte trei orașe AVE, publicate în
următoarea ediție a ziarului „Știri21”; prezența
reprezentanților orașelor AVE la discuțiile
viitoare cu privire la provocările întâmpinate
de operatorii culturali (legislație, politici de
finanțare etc.); corelarea agendelor culturale
din cele patru orașe, pentru ca cei interesați să
poată beneficia de un program turistic amplu;
promovarea evenimentelor din orașele membre
AVE în fiecare dintre celelalte orașe prin reciprocitate pe toate canalele (mass-media, outdoor etc.) pentru stimularea turismului intraregional; posibilitatea asigurării unor modalități
de transport pentru participarea la evenimente;
posibilitatea organizării unui eveniment
cultural comun, cu participarea instituțiilor
culturale din cele patru orașe în sistem itinerant; schimburi de rezidențe artistice; creșterea
capacității sectoarelor culturale și promovarea
antreprenoriatului cultural, precum și crearea
unui circuit de voluntariat între orașe; promovarea evenimentelor culturale din fiecare oraș
pe site-ul aliantavestului.ro și în social media.
Al doilea modul al întâlnirii, moderat de
viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu, a fost
rezervat discuțiilor despre definitivarea formei
statutului, actului constitutiv și a stabilirii
entității juridice în care se va constitui Alianța
Vestului, sub forma unei asociații de dezvoltare
inter-comunitară. S-au definitivat obiectivele generale și specifice, precum și structura
funcțională. Acest demers va fi finalizat în
următoarele trei luni.
Următoarea întâlnire de lucru a Alianței Vestului va fi la Cluj-Napoca, până la finele lunii
ianuarie, tema principală a acestei întâlniri
fiind digitalizarea.
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