
Mircea Man a cerut Ministerului Mediului s  dispun  verificarea calit ii
lucr rilor f cute la iazul Colbu

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man, a participat la
edin a Comiteului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , care a avut loc luni, 28

iulie, i la care a participat i secretarul de stat în Ministerul Mediului, Lucia Ana
Varga.

Situa ia de la iazul de decantare Colbu de la Baia Bor a, dup  efectuarea
bre ei, a fost subiect principal. Mircea Man a cerut reprezentantului Guvernului s
se dispun  verific ri în ce prive te calitatea lucr rilor realizate de societ ile care se
ocup  de închiderea i conservarea iazului. El a precizat c  problemele s-au agravat
la iaz din cauza întârzierii cu care s-au f cut lucr rile de conservare i închidere.

Solicitarea a fost reluat i de al i membri ai Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen  Maramure , iar secretarul de stat a declarat c  urmeaz  s  se
fac  o analiz  iar dac  va fi nevoie se va ajunge la rezilierea contractului cu
executan ii lucr rilor de consolidare de la Colbu.

Mircea Man a aten ionat secretarul de stat în Ministerul Mediului i în
privin a informa iilor de inute de acesta dup  realizarea bre ei, precizând c  a
existat o situa ie de risc în seara zilei de sâmb , 26 iulie, lucru pe care l-a v zut de
la fa a locului. Afirma ia a survenit declara iei reprezentantului Guvernului, Lucia
Ana Varga, care a men ionat c  dup  realizarea bre ei situa ia a fost tot timpul sub
control.

eful administra iei jude ene a declarat: ”Eu în eleg c  într-o situa ie de risc
totul trebuie s  fie sub control, însa acolo aproximativ 200 de oameni au fugit ca la
potop când a început s  ias  apa din iaz.”

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  s-a ar tat preocupat i de
efectele produse de deversarea de steril pe cursurile de ap  din jude , ar tând c
autorit ile centrale trebuie s  fie preocupate în egal  m sur  de calitatea pârâului
Cisla i de a râului Tisa, pentru c  ambele sunt pe teritoriul rii.

Deversarea de steril din iazul Colbu de la Baia Bor a a produs poluare doar
pe Cisla, dup  cum a declarat secretarul de Lucia Ana Varga.

28 iulie 2008
Cabinet pre edinte Consiliu Jude ean Maramure


