Cele patru depozite de deșeuri din
județ nu corespund normelor de mediu

Inspectorii de mediu au ajuns la concluzia că cele patru depozite de deșeuri care mai
funcționeazăîn județ, nu corespund normelor de mediu, având atât capacitatea, cât și
suprafața de depozitare mici. Astfel, depozitul de la Govora – Găteșești are o
supraFață de 0,56 ha, cel de la că limănești de 1,25 ha, iar cele de la Drăgășani și
Horezu de 3 ha, respectiv 1 ha

În ultima ședințăa Colegiului Prefectural Vâlcea, comisarul șef al Gărzii de Mediu
Vâlcea, Ion Molea a prezentat un raport referitor la situația depozitării deșeurilor
în județ. Comisarul șef dezvăluie în raport că , de la începutul anului 2007,
subordonații săi au efectuat controale la toate cele nouădepozite de deșeuri din
județ, verificând modul în care operatorii sau proprietarii acestor depozite
respectălegislația de mediu. În urma controalelor, inspectorii de mediu au decis
săsisteze activitatea la depozitele de la Bălcești, Băbeni, Brezoi și Voineasa. În
raport, se amintește și de problema depozitării deșeurilor din Râmnic. „Pentru
nerespectarea obligației de sistare a activității de depozitare a deșeurilor la
depozitul Râureni, Comisariatul Județean Vâlcea a sancționat Municipiul Rm. Vâlcea cu
amendăde 100 mii lei și sistarea activității. În momentul de Față

aceste sancțiuni

sunt atacate în instanțăurmând a se lua o hotărâre în acest sens” – scrie în raport.

Mai mult decât atât, inspectorii de mediu au ajuns la concluzia că cele patru depozite
de deșeuri care mai funcționeazăîn județ, nu corespund normelor de mediu, având atât
capacitatea, cât și suprafața de depozitare mici. Astfel, depozitul de la Govora –
Găteșești are o supraFață de 0,56 ha, cel de la că limănești de 1,25 ha, iar cele de
la Drăgășani și Horezu de 3 ha, respectiv 1 ha. „În ceea ce privește aceste patru
depozite, două dintre ele sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului,
deținând autorizație de mediu cu program de conformare în vederea închiderii și anume
cel de la Gătejești – Govora

și Jiblea- că limănești. Celelalte două sunt în

procedurăde autorizare și anume cel de la Drăgășani și Horezu. Aceste depozite vor
trebui închise la 16 iulie 2009 (Drăgășani, Gătejești și că limănești) respectiv 16
iulie 2017 cel de la Horezu” – mai scrie în raportul Gărzii de Mediu Vâlcea. În final,
comisarul șef Ion Molea a prezentat planul comisariatului pentru anul 2007.

Așadar,

Garda de Mediu Vâlcea și-a propus efectuarea unui număr de 504 inspecții planificate
și 387 controale neplanificate. până acum, inspectorii au făcut 137 de controale
planificate, 224 neplanificate și au dat 28 de amenzi în valoare totalăde 553 mii
lei.

