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COMUNICAT DE PRESĂ
În contextul incendiului izbucnit, ieri, pe platforma de stocare temporară a deşeurilor
administrată de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Garda Naţională de
Mediu face următoarele precizări referitoare la activitatea comisarilor Gărzii Naţionale de
Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj, de la începutul anului până în prezent, la depozitele de
deşeuri Pata Rât:
Imediat ce au fost anunţati, de echipele ISU, de izbucnirea unui incendiu pe platforma
administrată de RADP, comisarii GNM - CJ Cluj s-au deplasat la faţa locului pentru
evaluarea impactului asupra mediului. Echipa GNM se află şi la această oră pe amplasament,
asigurând permanenţa până la lichidarea focarelor de către echipele de intervenţie ale ISU.
Platforma de stocare temporară are autorizaţie de mediu valabilă, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cluj. Pe parcursul anului 2017, Garda Naţională de Mediu a efectuat, pe
amplasament, cinci controale, în urma cărora au fost aplicate două amenzi, în valoare totală
de 35.000 lei, fiind impuse şi măsuri de remediere.
Precizăm faptul că în imediata vecinătate a platformei unde a izbucnit incendiul se mai găsesc
alte două depozite (rampa de stocare temporară, administrată de Salprest Rampa S.A. şi
depozitul neconform Pata Rât, administrat de Consiliul Judeţean Cluj).
De la începutul anului 2017, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au efectuat 20 de controale,
la aceste două obiective, în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare de 60 000 lei.
Pentru neconformităţile constate la depozitul neconform administrat de Consiliul Judeţean
Cluj, a fost înaintată şi o sesizare penală către organele în drept.
Din cauza situaţiei grave constatate pe linie de protecţie a mediului, la nivelul judeţului Cluj,
comisarul şef al GNM-CJ Cluj a fost înlocuit, începând de astăzi, fiind delegat un nou
comisar şef, provenit din alt judeţ.
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