
Scandal pentru gunoiul din Medias
 Autoritatile judetului sunt neputincioase in fata unei firme care detine colectarea gunoiului si o rampa
neautorizata langa Medias  Mediul nu mai are ce face, politia si-a terminat misiunea, iar garda financiara
va fi chemata sa controleze legalitatea firmei Tartus  Primarul Mediasului va da si el explicatii la
Consiliul Judetean pentru colectarea si depozitarea ilegala a gunoiului in zona
  
  Conducerea Consiului Judetean a fost sesizata ieri cu privire la o societate fantoma ce incheie contracte
de colectare a gunoiului de la medieseni si de la tarnaveni fara sa aiba autorizarile legale. Mai mult de
atat Garda de Mediu a reusit sa dea de proprietarul firmei fantoma abia dupa un an de cautari, timp in care
acesta si-a schimbat numele de trei ori, iar politia nu i-a dat de urma. Intre timp a falimentat o societate si
a inceput pe acelasi domeniu de activitate sa ia banii mediesenilor cu alta societate. Primarul Mediasului,
Teodor Pleopeanu, stie de aceasta firma dar nu are ce sa-i faca. Comisarul sef de la Garda de Mediu
Sibiu, Constantin Constantinescu, a dat doua amenzi si vrea sa-i faca dosar penal lui Martin Ungar,
patronul firmei, care nu respecta legea.
  
  Controalele de la Mediu
   "Controlul efectuat de inspectorii de mediu la cele doua rampe de gunoi situate pe teritoriul
administrativ al localitatii a relevat faptul ca niciuna dintre acestea nu corespunde din punct de vedere al
protectiei factorilor de mediu, rampa societatii Tartus fiind un depozit necontrolat, neimpermeabilizat, iar
terenul este neinprejmuit" ,  a afirmat Constantin Constantinescu. Pentru clarificarea situatiei comisarii de
mediu au trimis adrese la primariile din Medias si Tarnava dar nu au ajuns la nici un consens. Daca
Prestal, societatea medieseana are contract cu Primaria, Tartus nu are nici un contract si practica preturi
de dumping, care pericliteaza activitatea Prestal.
  
  Robinetul nu se inchide
  Inspectorii de mediu spun ca nu pot sa inchida gropile de gunoi ale Mediasului, chiar daca sunt
neautorizate pentru ca nu ar mai avea unde sa depoziteze gunoiul in urmatoarea perioada. 
   "Nu este vorba de apa sau gaz unde sa inchidem robinetul. Nu este asa simplu. In momentul in care eu
ma gandesc ca inchid trebuie sa am si alta varianta de depozitare, ori acum nu am. Mai mult, mie mi se
pare de competenta politiei si a organelor de cercetare financiara sa vada cum a ajuns pe piata aceasta
societate, daca ea este fezabila, ori daca elibereaza chitanta si factura. Era vorba ca pana in 23 ianuarie sa
faca toate formele legale si sa igienizeze zona, dar nu au facut nimic" , mai spune Constantin
Constantinescu. 
  
  Consilierii au dat premii
  Desi Garda de Mediu face referiri la problemele iscate in jurul acestor doua localitati, Medias si
Tarnava, oficialii Consiliului Judetean lauda cele doua primarii si le includ in primele zece localitati ale
judetului la capitolul gospodarire locala. Cu toate acestea se va demara un control temeinic atat la Medias
cat si la Tarnava pentru a se verifica modul in care a trecut terenul pe care se afla rampa SCTartus SRL,
din domeniul agricol in cel cu destinatie de rampa ecologica.
  
  Plopeanu nu stie ce sa faca
  Primarul Mediasului, Teodor Plopeanu, spune ca nu are nici o vina in toata situatia iscata.  "Noi lucram
cu firma Prestal si nu este vina noastra daca a aparut inca un operator. Noi nu avem nici un contract cu
Tartus. Lucreaza fara contract cu noi si practica preturi de dumping. Eu il opresc sa mai faca acest
serviciu de colectare si el se apuca din nou. Nu am ce sa fac" , a declarat Plopeanu. Primarul spune ca
firma nu are decat cateva tractoare cu remorca ce duc gunoiul, dar are clienti deja in cartierele Vitrometan
si Gura Campului.
  Mai mult Plopeanu sustine ca firmele lui Martin nu sunt noi in Medias iar personajul este cunoscut de
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multa vreme, deaoarece a avut si firma de transport marfuri.
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