GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

RAPORT ACTIVITATE
01.01.2014 – 23.05.2014
COMISAR ŞEF,
BOGDAN SEVER

 Comisariatul

Judeţean Hunedoara, aflat în
subordinea Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, este o instituţie
publică care işi desfaşoară activitatea în
baza HG 1005/2012, modificată, privind
organizarea şi funcţionarea Gărzii
Naţionale de Mediu;
 Comisarii din cadrul Comisariatului
Judeţean Hunedoara,în număr de 14,au
atribuţii de inspecţie şi control, precum şi
de constatare şi sancţionare a încălcărilor
legale privind protecţia mediului;

STRUCTURA PLANULUI DE
CONTROL
A. Controale planificate
B. Controale neplanificate

RAPORT ACTIVITATE
A. CONTROALE PLANIFICATE
Controale realizate pe 5 luni/ controale planificate 2014: 203 / 543, din
care:
-Biodiversitate: 60 / 123
-Controlul Poluării: 143 / 420
Procent realizare: 37%, din care:
-Biodiversitate: 48%
-Controlul Poluării: 34%
În cadrul controalelor planificate sunt verificate cu prioritate activităţile
care intră sub incidenţa directivelor Uniunii Europene, privind protecţia
mediului, transpuse în legislaţia românească

RAPORT ACTIVITATE
B. CONTROALE NEPLANIFICATE
Controale realizate pe 5 luni/ controale propuse 2014: 191 / 647,
din care:
Biodiversitate: 25 / 197
Controlul Poluării: 166 / 450
Procent realizare: 30 %
Biodiversitate: 12 %
Controlul Poluării: 36 %

TIPURI DE CONTROALE
NEPLANIFICATE REALIZATE:
1.verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse
în actele de reglementare
2. în urma autosesizării
3. soluţionarea petiţiilor
4. poluări accidentale
5. dispuse de Comisariatul General al GNM
6. verificarea legalităţii emiterii actelor de regelementare
7. obiective noi
8. verificarea realizării măsurilor impuse
9. cu alte autorităţi

TIPURI DE CONTROALE TEMATICE DISPUSE
DE COMISARIATUL GENERAL

- Controlul Poluării 










Respectare prevederi Regulament (CE)nr.1013/2006 privind
transferurile de deşeuri;
Depozite de deşeuri municipale neconforme
Depozite închise de deşeuri industriale nepericuloase;
Salubrizări cursuri de apă;
Salubrizări la administraţiile publice locale;
Respectare a legii picnicului;
Centre de colectare deşeuri industriale reciclabile;
Gestionarea anvelopelor uzate destinate reutilizarii;
Transport deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală;
Operatori economici care colectează şi tratează Vehicule Scoase din
Uz(VSU)

TIPURI DE CONTROALE TEMATICE DISPUSE
DE COMISARIATUL GENERAL
- Controlul Biodiversităţii 







Exploatări forestiere/ prelucrare lemn;
Prevenire incendii vegetaţie uscată;
Respectare prevederi legale cu privire la tăieri/toaletări
arbori şi arbuşti din municipii;
Respectare prevederi legale cu privire la activităţile de
acvacultură şi piscicultură;
Gestionarea fondurilor de vânătoare.

ACŢIUNI COMUNE CU ALTE
AUTORITĂŢI





Instituţia Prefectului –soluţionare sesizări,
IPJ Hunedoara, APM Hunedoara-soluţionare sesizări;
SGA Hunedoara şi ISU Hunedoara- salubrizare cursuri
de apă;
APM Hunedoara şi ISU Hunedoara –respectare
Directiva SEVESO II (privind pericolul de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase).

SANCŢIUNI APLICATE
(01.01.2014 – 23.05.2014)










Număr total sancţiuni: 35, din care:
Număr amenzi contravenţionale: 19
Număr avertismente: 16
Valoare amenzi aplicate: 256 000 lei
Număr amenzi încasate / valoare amenzi încasate: 15 / 53 500 lei
Există diferenţe între valoarea amenzilor aplicate necontestate şi
valoarea amenzilor încasate, datorită aplicării sancţiunilor în baza
actelor normative care prevăd posibilitatea achitării în 48 ore a
jumătate din minimul amenzii aplicate.
Număr sancţiuni contestate: 2 (1 avertisment şi 1 amendă)
Număr amenzi neîncasate: 3 (2 în termen şi 1 urmărire fiscală)

NECONFORMITĂŢI SANCŢIONATE:











Funcţionare fără deţinerea actelor de reglementare (5 );
Nerespectare condiţii impuse în actele de reglementare
(2);
Abandonări de deşeuri in locuri nepermise (6);
Depozitare masă lemnoasă pe cursuri de apă (6);
Absenta evidenţei gestiunii deşeurilor generate din
activitate (2);
Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile
de plată la Fondul pentru Mediu (5);
Neluarea de măsuri de către administraţiile publice
locale privind salubrizarea localităţilor (2);
Neîntocmirea formularelor de transport deşeuri (5);
Tăieri ilegale de arbori (1);
Neprezentarea la sediul GNM cu documentele solicitate,
ca urmare a invitaţiilor transmise (1).
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