
Pre edintele Mircea Man a atras aten ia asupra pericolului de
poluare de la iazul Colbu din Baia Bor a

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man, s-a
deplasat de urgen  sâmb  sear , 26 iulie, la iazul de decantare a
sterilului Colbu din Baia Bor a, unde a fost creat  o bre  pentru
prevenirea ruperii digului. Mircea Man a fost îngrijorat c  s-ar putea
produce un accident ecologic care s  afecteze atât Maramure ul, cât i
statele riverane Tisei i a dorit s  verifice situa ia la fa a locului.

La iazul Colbu de la Baia Bor a s-a decis crearea unei bre e pentru
 exista pericolul ca digul s  cedeze, iar pre edintele Consiliului

Jude ean Maramure , aflat la Bor a pentru o prim  evaluare a efectelor
produse de inunda ii, s-a deplasat în zon  ca s  constate situa ia de fapt.

Delega ia Consiliului Jude ean, coordonat  de eful institu iei, a
putut s  vad  c  parte din sterilul depozitat în iazurile Colbu 1 i Colbu 2
s-a scurs în apele pârâurile din aval. ”Deversarea apelor uzate dup
efectuarea bre ei în iaz a fost relativ controlat , i exista un risc de
poluare în cazul în care situa ia ar fi sc pat de sub control”, a declarat
Mircea Man, dup  ce personal a urcat pe Colbu împreun  cu al i
reprezentan i ai institu iilor publice.

"Apa s-a deversat în pârâul Colbu, al c rui volum a crescut foarte
mult dup  ce s-a f cut bre a, care nu a mai putut fi îns  controlat . În
pârâu a ajuns a cantitate destul de mare de steril. Important la momentul
respectiv a fost s  se evite ca apa din iaz s  nu preseze foarte mult la baza
digului, în a a fel încat acesta s  nu se rup ", a declarat pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure .

Mircea Man a discutat telefonic cu eful Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgen  (ISU) Maramure , Petru Dican, c ruia i-a cerut
informa ii în leg tur  cu m srile de urgen  luate la iazul Colbu.

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a fost preocupat de
situa ia iazurilor de decantare din Bor a i restul jude ului i tocmai din
acest motiv a dorit asigur ri din partea speciali tilor c  situa ia este sub
control.
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