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Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de
urgenţă, incriminarea faptelor de incen-
diere şi de îngropare a deşeurilor şi pe-
depsirea lor cu închisoare de la 3 la 5 ani,
a declarat ministrul Mediului, Apelor şi
Pădurilor, Barna Tanczos. 

Totodată, Executivul a majorat şi
amenzile pentru arderea miriştilor.

„Prima ordonanţă de urgenţă se referă
la măsurile de eficientizare a gestionării
deşeurilor. Decizia cea mai importantă
este incriminarea faptelor de incendiere şi
de îngropare a deşeurilor. 

Aceste practici afectează grav mediul
înconjurător şi a decis Guvernul să fie o
pedeapsă cu închisoare de la 3 la 5 ani.
(...) Incendierea şi îngroparea, practic, ne
afectează pe toţi, afectează aerul şi afec-
tează aproape ireversibil apele subterane. (...) Am ales
varianta ordonanţei de urgenţă pentru că nu mai putem
aştepta. 

Aceste incriminări intră în vigoare imediat ce apare
în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă şi sancţiu-
nile pot fi înăsprite imediat”, a declarat Barna Tanczos.

El a adăgat că au fost majorate amenzile pentru
abandonarea deşeurilor.

„Amenda pentru persoană fizică începe de la 10.000
de lei pentru deşeurile abandonate, până la 20.000 de
lei, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 de lei
până la 70.000 de lei, amendă contravenţională”, a pre-
cizat Barna Tanczos.

Guvernul a majorat  şi amenzile 
pentru arderea miriştilor

Amenzile pentru arderea miriştilor au
fost majorate de Guvern printr-o ordonanţă
de urgenţă, pentru persoane fizice acestea
fiind de minim 7.000 de lei şi maxim
15.000 de lei, în timp ce pentru persoane
juridice sunt cuprinse între 50.000 şi
100.000 de lei.

„Într-un raport pe care l-am pregătit, in-
formăm Ministerul Agriculturii cu privire
la 10.000 de arderi simultane în ţară. Au
fost, la un moment dat, 7.000 de focuri si-
multane în România, focuri sau incendieri
de mirişti, motiv pentru care, când am lan-
sat în avizare ministerială acest proiect de
ordonanţă de urgenţă, am propus ca pentru

persoanele fizice amenzile să fie majorate la 7.000 de
lei minimul şi 15.000 de lei maximul, iar pentru per-
soanele juridice amenzi între 50.000 şi 100.000 de lei”,
a declarat Barna Tanczos. El a explicat că prin aceste
arderi de mirişti, unele în zone protejate, se poluează
aerul şi se distruge habitatul unor specii.

Incendierea sau îngroparea deşeurilor va fi
pedepsită cu închisoare de la 3 la 5 ani

Cresc şi amenzile pentru arderea miriştilor

Anunţ public 
Privind emiterea acordului de mediu:

ORAŞUL CIACOVA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emiterea a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare reţea stradală în
satele aparţinătoare oraşului ciacova judeţul Timiş: Petroman, cebza, Ma-
cedonia şi obad- etapa II” propus a fi amplasat în judeţul Timiş oraşul Ciacova,
localităţile Petroman, Cebza, Macedonia şi Obad judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-
18A, judeţul Timiş şi la sediul titularului Oraş Ciacova, Piaţa Cetăţii nr. 8, jud.
Timiş în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Se modernizează drumul judeţean
Parţa – Petroman

CJ Timiş caută firmă care să facă studiul de fezabilitate
Consiliul Judeţean Timiş

vrea să modernizeze drumul
judeţean 593 B între locali-
tăţile Parţa şi Petroman. A
pornit licitaţia pentru reali-
zarea documentaţiei şi stu-
diului de fezabilitate, pentru
care oferă aproape 100.000
de euro.

Potrivit raportului privind
reţeaua de drumuri judeţene,
pe traseul Ciacova - Petro-
man - Parţa, de 15 km, o
porţiune de 10 km este drum
pietruit, nemodernizat, doar
5 km fiind asfaltaţi.

Consiliul Judeţean Timiş
caută o firmă care să facă studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru modernizarea por-
ţiunii respective de drum judeţean. Instituţia oferă 415.000 de lei fără TVA (493.850 de lei cu
TVA, echivalentul a aproape 100.000 de euro). Documentele trebuie livrate în 8 luni. Ofertele
se pot depune până în 9 mai la ora 15.

Acţiuni de curăţenie şi
întreţinere a obiectivelor

publice din Ciacova
Odată cu încăl-

zirea vremii a fost
demarată, ca în
fiecare an, curăţe-
nia de primăvară. 

Autorităţile lo-
cale au efectuat o
serie de lucrări
specifice pe do-
meniul public al
oraşului şi la
obiective publice
din localităţile
componente ale
ora şului Ciacova. 

Pe scurt, în cele
ce urmează, pre-
zentăm câteva
dintre aceste ac-
ţiuni.

Împreună cu
lucrătorii din Pri-
măria Ciacova s-a
primenit şi ame-
najat principala
intrare în oraşul
Ciacova. De ase-
menea, pa ra peţii de la calea ferată au fost curăţaţi şi vopsiţi. S-au
plantat, tot în această zonă, şi o serie de pomi.

Curăţenie şi lucrări de întreţinere au fost efectuate şi în parcurile
oraşului. Au fost curăţate şi primenite, de asemenea, căminele cultu-
rale de la Ciacova, Obad, Petroman şi Cebza.

În viitorul apropiat aceste acţiuni de amenajare a domeniului public
vor continua. 

Facem apel la cetăţenii din oraşul Ciacova să contribuie şi ei la
acest efort şi să efectueze, la rândul lor, lucrări specifice acestei pe-
rioade: văruit pomi, întreţinut spaţii verzi, decolmatat şanţuri.

Cel mai important, cetăţenii sunt rugaţi să nu arunce deşeuri la în-
tâmplare. 

De asemenea, atragem atenţia că deşeurile – reciclabile şi reziduale
– trebuie predate numai firmei specializate, nu la diferite persoane.

Iovan Zoran DavIDovIcI, 
viceprimarul oraşului ciacova


