
Deplasare la Rozavlea

 Duminic , 15 martie 2009, reprezentan i ai Consiliului Jude ean Maramure
vor efectua o vizit  de lucru în localitatea Rozavlea pentru a le prezenta localnicilor
proiectul: „Gestiunea integrat  a de eurilor i a Centrului de management
integrat al de eurilor pentru zona de nord”.

Ac iunea face parte dintr-o campanie de informare public , având în vedere c
pân  la data de 16 iulie 2009 toate depozitele de de euri din mediul rural trebuie
închise.

Printre cei prezen i vor fi Directorul executiv al Direc iei Tehnice, Grazziella
Bolma i Monica P curar, consilier în cadrul Compartimentului de Mediu din
consiliul jude ean.

„Oamenii trebuie s  fie con tien i de necesitatea protej rii mediului i de
eliminarea de eurilor rezultate din gospod rii, într-un mod în care s  nu afecteze
prezentul sau viitorul. Într-un jude  afectat de activitatea minier i de poluarea cu
nitra i sau de infestastarea cu mangan, depozitul ecologic presupune eliminarea
de eurilor dup  ce au fost sortate, reciclate i tratate, astfel încât o cantitate foarte
mic  s   fie depozitat  f  a afecta habitatul sau s tatea popula iei,” afirm
directorul Grazziella Bolma.

Un astfel de proiect func ioneaz  dup  mai multe principii:

• Reducere - prin evitarea sau reducerea la minim a de eurilor
• Refolosire – folosirea obiectelor pentru a întarzia intrarea in fluxul de eurilor
• Reciclare – reprocesarea materialelor în noi materiale i produse brute
• Recuperare – recuperarea energiei din de euri
• Depozitare – la un înalt standard de performan  în domeniul protec iei

mediului

Implementarea unui sistem integrat de management al de eurilor solide
presupune investi ii în urm toarele obiecte:

n Colectare
n Salubrizare stradala
n Transfer i transport
n Reciclare i tratare biologic
n Depozit ecologic
n Institu ional/con tientizare public /asisten  tehnic



Popula ia este rugat  s  în eleag  faptul c  nu este vorba de o groap  de gunoi,
acest proiect contribuind la protejarea mediului înconjur tor, a s ii oamenilor i
a animalelor, ducând la îmbun irea calit ii aerului, a solului i apei.

Consiliul Jude ean Maramure  cere sprijinul mass-media pentru a face publice
informa iile prezentate, iar locuitorii s  în eleag  cu exactitate care sunt beneficiile
unui astfel de demers. V  mul umim!

Ata at sunt disponibile imagini cu depozite ecologice similare din rile
civilizate care aplic  acest proiect.

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


