
Analiz  a stadiului preg tirii proiectelor de gestiune integrat  a
de eurilor

 În perioada 2-3 iunie 2009 a avut loc o întâlnire de analiz  a
stadiului preg tirii proiectelor de gestiune integrat  a de eurilor în
Bucure ti. La întâlnire au participat reprezentan ii Comisiei Europene
– DIGI Regio, ai ministerului mediului, ai consultan ilor care
elaboreaz  aceste proiecte i ai consiliilor jude ene beneficiare ale
proiectelor.

Reprezentantul Comisiei Europene Benoit Nadler a accentuat
obligativitatea României de a- i respecta angajamentele asumate prin
Tratatul de aderare la capitolul mediu, respectiv sistarea i închiderea
depozitelor neconforme din mediul rural, pân  la data de 16 iulie
2009. Nerespectarea angajamentului va conduce la penalit i aplicate
României în valoare de 200 000 de euro pe zi, penalit i care vor fi
pl tite direct de c tre municipalit ile care nu i-au respectat
termenele.
  Stadiul preg tirii proiectelor este destul de avansat, urmând ca în
luna aceasta s  plece la Bruxelles înc  dou  proiecte: Vrancea i
Giurgiu, iar în luna octombrie, jude ul Maramure . S-au mai discutat
probleme privind aranjamentele institu ionale, respectiv, înfiin area
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru Gestiunea Integrat  a
De eurilor care va avea un rol decisiv în politica de colectare,
transport i operare a sta iilor de transfer.

Consiliul jude ean  fiind cel care va gestiona operarea centrelor
de management integrat a de eurilor i a depozitelor ecologice finale.

“Suntem optimi ti c  proiectul privind Gestiunea Integrat  a
De eurilor în jude ul Maramure  va fi printre primele aprobate la
nivel de ar , i c  în urm toarele zile, urmeaz  s  înregistr m la
tribunal, Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  pentru Gestiunea
Integrat  a De eurilor din Jude ul Maramure ,” a declarat directorul
Direc iei Tehnice din cadrul Consiliului Jude ean Maramure ,
Grazziella Bolma.
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