
Unora dintre sibieni le place mult gunoiul
Pentru 50 de localitati din judet, cinci ani au fost insuficienti pentru a strange cateva carute de pamant cu
care sa-si acopere gropile de gunoi.

 Inca din 2004, Romania s-a angajat ca pana pe 16 iulie 2009, toate gropile de gunoi rurale sa fie inchise,
iar oamenii de la tara sa beneficieze si ei, in mod civilizat, de serviciile unei firme de salubritate. De
atunci, insa, pentru primarii si locuitorii a 50 de localitati din judet timpul a fost insuficient pentru a
indeplini o astfel de obligatie. Chiar daca nu era extrem de mult de lucru. "Nu se cer avize pentru aceste
operatiuni, nici alte documente. Practic gunoiul din acele zone trebuie compactat, apoi, peste, trebuie
asternut un strat de pamant de 30 de cm. Ulterior se face inierbarea, iar timp de doi ani in acea zona nu se
construieste nimic", desluseste Bogdan Trifu, directorul coordonator al Agentiei judetene pentru protectia
mediului, marea filosofie a inchiderii gropilor de gunoi. "Marea filosofie" nu a putut fi aplicata, pana
saptamana trecuta, in 50 de localitati din judet, printre care apar si nume de sate care se tin "de frunte" -
Jina, Poiana Sibiului sau Tilisca.

 Situatia poate declansa impotriva Romaniei procedura de infrigement, pentru nerespectarea obligatiilor
asumate, ceea ce, in bani, inseamna un fel de amenzi zilnice de aproximativ 200.000 de euro. Pana la
aceste amenzi din partea Uniunii Europene, Garda de mediu promite altele, mai mici, pentru localitatile
ce-si arunca, in continuare, gunoaiele pe campuri. "Vom incepe controalele din 20 iulie. Evident, in
localitatile unde lucrarile sunt avansate, mai trebuie doar cateva zile pana la finalizare, nu vom aplica
amenzi. In rest, acestea vor porni de la 3.000 pana la 15.000 de lei", spune Daniela Banea, directorul
coordonator al Garzii de Mediu Sibiu. Care adauga franc. "Vom tot amenda primarii pana se vor satura".
Mai mult, pentru incalcarea legilor mediului, amenzile ulterioare vor putea urca pana la 100.000 de lei.
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