GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA
CANCELARIE PREFECT

INFORMARE PRESĂ
În ziua de luni, 28 august 2017, începând cu ora 14:00, prefectul județului Vâlcea, domnul
Florian Marin, a convocat în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Vâlcea, la sediul Instituției Prefectului, Județul Vâlcea.
Principalul punct pe ordinea de zi s-a referit la „Situația actuală a depozitului de deșeuri din
localitatea Măldărești, administrat de S.C. SACOMET S.A. și influența acestuia asupra factorilor de
mediu și zonelor locuite din vecinătate”.
Materialul a fost prezentat de către comisarul șef al Gărzii de Mediu Vâlcea, doamna Monica
Fusescu, de către directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, domnul Alin Voicescu și de
către inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, domnul lt. Colonel Dan
Pascaru.
În urma propunerilor formulate cu prilejul dezbaterilor din ședință, Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Vâlcea, a adoptat o Hotărâre ce cuprinde următoarele activități:
Aprobarea stării de alertă declarată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Măldăreşti;
Continuarea activităţilor de stingere a incendiului şi iniţierea procedurilor pentru schimbarea
metodei de intervenţie, respectiv prin acoperire cu pământ a zonei incendiate;
Contactarea şi consultarea, prin grija autorităţilor locale din comuna Măldăreşti, a unui
specialist autorizat în desfăşurarea activităţii menţionate mai sus (acoperire de pământ – depozit de
deşeuri);
În funcţie de recomandările efectuate de către specialistul autorizat, ISU Vâlcea va estima
cantitatea de material (pământ steril/inert) necesar acoperirii zonei incendiate şi alte utilaje/lucrări
specifice;
Iniţierea de către autoritatea locală a unor demersuri juridice în vederea obligării
administratorului depozitului de deşeuri Măldăreşti pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce-i revin la
închiderea depozitului;
Iniţierea de către Instituţia Prefectului a unui proiect de hotărâre de Guvern pentru alocarea
sumelor necesare pentru stingerea incendiului de pe amplasamentul depozitului de deşeuri
Măldăreşti, administrat de către SC Sacomet SA Horezu, din fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului pe anul 2017;
Prelevarea/determinarea de probe de către instituţiile cu atribuţii în domeniu sănătăţii
populaţiei şi protecţiei factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi prezentarea rezultatelor/concluziilor
analizelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
Vor fi efectuate activităţi şi măsuri specifice în zona depozitului de către Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vâlcea şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea pentru a nu se mai permite depozitarea
de deşeuri;
Monitorizarea permanentă a zonei afectate de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Măldăreşti.
Cu stimă,
CONSILIER
George-Alexandru CONCIOIU

