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Ac&#355;iune de verificare a p&#259;str&#259;rii cur&#259;&#355;eniei pe malurile Beg&#259;i

Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara, împreun&#259; cu inspectori ai Direc&#355;iei
Apelor Banat &#351;i ai Direc&#355;iei Mediu din cadrul Prim&#259;riei Timi&#351;oara, au
ac&#355;ionat ast&#259;zi pe linia depist&#259;rii persoanelor fizice &#351;i juridice care nu
între&#355;in cur&#259;&#355;enia pe malurile Canalului Bega, dar &#351;i pe luciul apei, &#351;i
nu respect&#259; legisla&#355;ia privind gospod&#259;rirea localit&#259;&#355;ilor urbane mai
precis OG 21/2002, precum &#351;i prevederile HCL 349/2002 modificat&#259; prin HCL 542/2006
privind sanc&#355;ionarea contraven&#355;iilor pe raza municipiului. Inspectorii &#351;i
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poli&#355;i&#351;tii comunitari au avut în vedere, de asemenea, &#351;i &#351;trandurile
amenajate pe malul Canalului Bega &#351;i modul în care acestea au încheiat acord de mediu
&#351;i contracte cu Retim &#351;i Aquatim. Pe lâng&#259; constat&#259;rile efectuate cu privire la
sc&#259;ldatul în Bega, p&#259;scutul animalelor în apropierea apei &#351;i depozitarea
frecvent&#259; de de&#351;euri urbane pe malurile Canalului, în special în aval de societatea
Solventul &#351;i pân&#259; la Podul Muncii din zona Autog&#259;rii, s-a mai constatat, spre
exemplu, c&#259; societatea Cerealcom nu a între&#355;inut malul râului fiind g&#259;site în
apropierea acesteia de&#351;euri, motiv pentru care conducerea acesteia a fost somat&#259;
&#351;i s-a solicitat prezentarea contractului cu Retim, în cel mai scurt timp, la Prim&#259;rie.
Aceea&#351;i solicitare a venit &#351;i pentru societatea Stadion SRL care
desf&#259;&#351;oar&#259; activit&#259;&#355;i de restaurant &#351;i agrement, mai precis
&#351;trandul de la Baza „Voin&#355;a”. Aici malurile Beg&#259;i erau curate, apa era tratat&#259;
cu clor, dar instala&#355;ia de recirculare a apei nu func&#355;iona de ceva vreme. &#350;i în acest
caz a fost emis&#259; o soma&#355;ie pentru ca în cel mai scurt timp posibil s&#259; fie întocmit,
a&#351;a cum se cere în autoriza&#355;ia de mediu, un plan de evacuare a apelor în caz de
poluare. Acest gen de controale vor continua &#351;i în zilele urm&#259;toare.Purt&#259;tor de
cuvânt Poli&#355;ia Comunitar&#259; Timi&#351;oara,Consilier Daniela Galbenu

http://www.polcomtim.ro

2019/9/15 12:39:15 - 2

