
Adunare popular  în Rozavlea
referitoare la Managemetul integrat al de eurilor

 „Nu este o groap  de gunoi. Este defapt o fabric , o uzin  în  care de eurile
menajere se selecteaz , se prelucreaz . Astfel de centre exist  în toat  lumea
civilizat . La noi în ar  se dore te construirea unor astfel de centre în 30 de jude e,
iar în Maramure  vor fi construite dou . Investi ia va fi suportat  de c tre Uniunea
European . Cost  peste 40 de milioane de euro. Ei aloc  aceast  sum  de bani
tocmai pentru a purifica i a proteja mediul înconjur tor.” Este mesajul pe care l-a
transmis primarul Marcel Mârza locuitorilor din Rozavlea la edin a de informare
care a avut loc în comuna  maramure ean . El a amintit faptul c  din partea
consiliului local exist  un vor favorabil, de principiu.

Investi ia ar putea crea în comun  aproximativ 200 de locuri de munc . La
bugetul local s-ar acumula venituri care ar ajuta comuna pentru demararea unor
proiecte.

Directorul executiv al Direc iei Tehnice din cadrul Consiliului Jude ean
Maramure  a f cut o informare cu privire la ceea ce înseamn  Sistemul integrat de
gestiune a de eurilor. „Mediul înconjur tor este o problem  esen ial  atât pentru
România cât i pentru Uniunea European . Proiectul nostru nu se ocup  de absolut
toate de eurile. Se ocup  de toate de eurile care provin din gospod riile popula iei,
din industrie sau comer .”

Prezentarea a fost înso it  de fotografii care ar tau depozite similare din statele
europene i, în paralel, gropile tradi ionale din România.

Prefectul Sandu Pocol, prezent la întâlnirea cu locuitorii din Rozavlea a inut s
fac  unele preciz ri. „Nu am venit s  v  for ez mâna. Dumneavoastr  ve i decide în
consecin . Aceast  investi ie este o bun  oportunitate economic  pentru Rozavlea.
Nu este vorba nicidecum de o groap  de gunoi. Aici este vorba despre o adev rat
uzin  de prelucrare a acestor de euri.”

Prefectul a adus în discu ie problema disponibiliz rilor din jude ul nostru ( din
luna octombrie 2008 au r mas f  loc de munc  peste 2000 se salaria i). Crearea
unor locuri de munc  nu este de neglijat, în condi iile în care în aceast  zon
activit ile economice i agricole sunt aproape inexistente.

Comuna Rozavlea va beneficia de fonduri importante de la guvern.
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man, împreun  cu prefectul au
discutat cu Primul Ministru Emil Boc, de la care au ob inut promisiunea unor fonduri
în valoare de 40 de miliarde de lei pentru lucr ri de reabilitare a drumurilor din



aceast  comun . Banii vor putea fi folosi i i pentru achitarea unor datorii pe care le
are Rozavlea.

Senatorul Gheorghe Mihai Bârlea le-a împ rt it din experien a sa
roz vlenilor. Domnia sa a avut ocazia s  vad  personal astfel de depozite
ecologice,explicând care sunt beneficiile unei investi ii de asemenea amploare. „
Suntem ast zi ar  european . Avem dreptul la un mediu s tos. Nimeni nu are voie

 sfideze existen a noastr , neglijând mediul înconjur tor. Aceste de euri sunt uzine
pentru s tatea mea i s tatea dumneavoastr .”

Reac iile din partea localnicilor au fost atât pro cât i contra. Totu i,
majoritatea s tenilor s-a ar tat interesat  de investi ia în sine, urmând ca în zilele
viitoare, reprentan i ale i de localnici, împreun  cu primarul s  efectueze o vizita la
un depozit similar din Ungaria, pentru a se informa mai atent. Consiliul local va lua o
hot râre în maxim dou  s pt mâni.

„Noi suntem într-o leg tur  profund  cu mediul în care tr im. De aceea avem
spunderi fa  de mediu.” - preot consilier misionar Virgil Jic rean, din partea

Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului, la cuvântul rostit în fa a
credincio ilor prezen i în biserica din comuna Rozavlea. P rintele Virgil Jic rean le-a
vorbit credincio ilor despre importan a protej rii mediului, îndemnându-i s  aib
grij  de ceea ce ne-a dat Dumnezeu.
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