Înca o sesizare din mediul online, solutionata prompt de p
olitistii locali Miercuri , 9 August 2017, 14:29
Ca urmare a publicarii in mediul online a unei sesizari cu privire la depozitarea ilegala
pe Calea Santandrei - Cartierul Balcescu a unor deseuri, politistii locali s-au sesizat ?i a
u ac?ionat prompt.
În urma identificarii autoturismului ce figureaza pe societatea Eusebia Farm SRL, cu se
diul in comuna ?uncuiu?, prin interven?ia poli?i?tilor locali din cadrul Compa
rtimentului Protec?ia Mediului - Poli?ia Ecologica a fost identificata ?i persoana care a efe
ctuat depozitarea unor saci cu rumegu? ?i de?euri rezultate din construc?ii, aceasta fiind C. N
. V. (58 ani) din com. ?uncuiu?, care executa lucrari de construc?ii la un imobil situat in Car
tierul Balcescu. Contravenientul ?i-a recunoscut fapta, men?ionand la rubrica Ob
iec?iuni din cadrul PVCSC ca: "LOCUL DE DEPOZITARE NU ESTE I
NSCRIP?IONAT CU RESTRIC?II ÎN ACEST SENS".
În consecin?a, poli?i?tii locali au sanc?ionat fapta cu amenda contraven?ionala in valoar
e de 1.000 lei, iar ca masura complementara obliga?ia de a elibera domeniul public de d
epozitarile efectuate ilegal ?i transportarea lor la Depozitul de deseuri din cadrul C
entrului de Management Integrat al Deseurilor "Eco Bihor", de pe str. Matei Corvin nr.
327.
Reamintim ca la depozitul Eco Bihor, depozitarea unei tone de moloz rezultata din
construc?ii sau reamenajari costa 2,5 euro + TVA (aprox. 15 lei), in compara?ie cu am
enzile pentru depozitarea pe domeniul public care incep de la 1.000 la 2.500 lei.
Politia Locala Oradea ?ine sa mul?umeasca ceta?enilor ce se implica ?i dau dovada de spir
it civic, pentru a ne sprijini in demersul nostru comun, de a face un pas important in
lupta impotriva depozitarilor ilegale de pe spa?iul public al municipiului Oradea. De a
semenea, reamintim numarul de telefon la care cetatenii pot apela pentru a semnala
situatii din sfera noastra de competenta - 0259.969 - Dispecerat.

