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COMUNICAT DE PRESĂ
Listă de sancțiuni în valoare totală de 270.000 de lei, după controlul
Gărzii Naționale de Mediu, în Moreni, județul Dâmbovița
Munți de deșeuri provenite din construcții și excavări, depozite necontrolate sau
fără asigurarea măsurilor de protecție a mediului. Acestea sunt doar câteva din
neregulile care au transformat terenurile din aria localității Moreni, din județul
Dâmbovița, într-un depozit de deșeuri întins pe multe hectare.
„Controlul comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, realizat în perioada 9 – 11
februarie 2022, a relevat toate aceste probleme și s-a încheiat cu sancțiuni în
valoare totală de 270.000 de lei, atât pentru autoritățile locale, cât și pentru agenții
economici care au încălcat legea”, a anunțat Marioara Artemis Gătej, comisar
general al Gărzii Naționale de Mediu (GNM).
Astfel:
1. În data de 09.02.2022, o echipă de comisari din cadrul Comisariatului General al
Gărzii Naționale de Mediu a efectuat o acţiune de inspecţie şi control pe raza
municipiului Moreni, județul Dâmbovița, zona administrată de către unitatea
administrativ-teritorială (UAT) Moreni. Zona respectivă se află pe malul drept al
râului Cricovul Dulce şi a fost concesionată unui operator economic din domeniul
petrolier. În urma controlului, comisarii GNM au constatat nereguli pentru care sau aplicat următoarele sancțiuni:
- Sancţiune contravenţională în valoare de 40.000 lei, în conformitate cu
prevederile OG 92/2021 privind regimul deșeurilor art. 27 alin. (1), sancţionabil
prin art. 62 alin. (1) lit. a) pentru ”stocarea/depozitarea deșeurilor, fără asigurarea
unui grad ridicat de protecție a mediului, pe amplasamente neautorizate în acest
sens și neasigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală”.
Operatorul economic şi-a asumat faptele consemnate și a transportat deșeurile
identificate pe amplasament, la staţia de bio remediere, în vederea tratării prin
procedee biologice, conform formularului de transport deșeuri pus la dispoziția
echipei de control.
- Sancțiune contravențională în valoare de 40.000 lei, în conformitate cu
prevederile OG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor art. 20 alin. (1), sancționabil
cu art. 62 alin. (1) pentru depozitări de materiale rezultate din demolări/dezafectăribeton, pământ excavat, alte materiale de construcții în imediata apropiere a albiei
râului Cricovul Dulce. Deșeurile deținute trebuie să fie stocate în spații special
amenajate și în condiții care să garanteze reducerea riscului de deteriorare a
calității mediului, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

2. De asemenea, în 09.02. 2022, aceeași echipă de comisari din cadrul Comisariatul
General a efectuat un control și la UAT Moreni. Pentru neconformitățile constatate
și consemnate în actul de control, s-au aplicat următoarele sancțiuni:
- Sancțiune contravențională în valoare de 60.000 lei prevăzută de art. 94, alin. (1),
lit. m) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și
completările ulterioare, sancționabil prin art. 96 alin. (2) pct. 1 pentru” depozitarea
deşeurile pe un amplasament neautorizat”;
- Sancțiune contravențională în valoare de 40.000 lei, prevăzută de art. 22 alin. (3)
din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, sancționabil prin art. 62 lit. a)
pentru identificarea unor depozitări ilegale de deșeuri abandonate, pe terenul ce
aparţine U.A.T. Moreni, ce ar fi trebuit să le salubrizeze.
3. Reprezentanții Comisariatului Județean Dâmbovița al Gărzii Naţionale de
Mediu, în data de 11.02.2022, au participat împreună cu comisari din cadrul
Comisariatului General GNM la un control efectuat la un operator economic ce
construiește un centru comercial, în municipiul Moreni. Cu ocazia controlului, s-a
constatat încălcarea legislației de mediu în vigoare privind depozitarea și
transportul deșeurilor și s-au aplicat sancțiuni după cum urmează:
- sancţiune în cuantum de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Art.20, alin. (4)
care prevede: ”eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este
interzisă”;
- sancțiune în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și
nepericuloase pe teritoriul României, Art. 21 care prevede: ”transportul și controlul
deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare
temporară/tratare/valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de
încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, completat și semnat de expeditorul,
transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase”.
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