GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
RAPORT ACTIVITATE
01.01.2015 – 31.08.2015
COMISAR ŞEF,
BOGDAN SEVER

Comisariatul Judeţean Hunedoara
-serviciu în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu
aflată în subordinea Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor
- desfaşoară activitate în baza HG 1005/2012
modificată, privind organizarea şi funcţionarea
Gărzii Naţionale de Mediu
-comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean
Hunedoara,în număr de 13,au atribuţii de
inspecţie şi control, precum şi de constatare şi
sancţionare a încălcărilor legale privind
protecţia mediului

Planul anual de inspecţie cuprinde:
1. Inspecţii de mediu planificate
(biodiversitate şi controlul poluării)
2. Inspecţii de mediu neplanificate
(biodiversitate şi controlul poluării)
3. Alte activităţi: sinteze, raportări
materiale pentru alte instituţii, participări la
procese, participări la instruiri sau
simpozioane.

CONTROALE PLANIFICATE REALIZATE
294, din care:
Obiective tip A: 2
Obiective tip B: 209
Obiective tip C: 7
Obiective tip D: 43
Planificate tematice: 21
Obiective tip SEVESO: 12
În cadrul controalelor planificate sunt verificate cu
prioritate activităţile care intră sub incidenţa directivelor
Uniunii Europene, privind protecţia mediului, transpuse în
legislaţia românească.

CONTROALE NEPLANIFICATE REALIZATE

346, din care:
1. verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse
în actele de reglementare: 27
2. în urma autosesizării: 55
3. soluţionarea petiţiilor: 58
4. poluări accidentale: 5
5. dispuse de Comisariatul General al GNM:146
6. verificarea legalităţii emiterii actelor de
regelementare:0
7. obiective noi:7
8. verificarea realizării măsurilor impuse:14
9. cu alte autorităţi: 34

TIPURI DE CONTROALE DISPUSE DE
COMISARIATUL GENERAL










activităţi în domeniul acvaculturii şi pisciculturii;
verficarea fondurilor de vânătoare;
verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de stocare
temporară/depozitare finală şi transport deşeuri periculoase şi
nepericuloase;
transporturi transfrontaliere de deşeuri;
activităţi de recoltare/achiziţie/comercializare plante din flora
sălbatică;
verificarea depozitelor neconforme clasa „b” din zona urbană;
verificarea conformării instalaţiilor COV (utilizatori de solvenţi
organici cu conţinut de Compuşi Organici Volatili);
verificarea depozitelor temporare de deşeuri provenite de la
executarea lucrărilor în lungul liniilor de cale ferată (coridorul IV PAN
EUROPEAN);









verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor
de apă şi a căilor de comunicaţie;
depozite închise de deşeuri industriale nepericuloase;
gestiune deşeuri medicale;
executare lucrări de toaletare şi tăiere arbori şi arbuşti
respectare prevederi Regulament (CE)nr.1013/2006
modificat şi completat, privind transferurile de deşeuri;
centre de colectare deşeuri industriale reciclabile;
exploatere agregate minerale

ACŢIUNI COMUNE CU ALTE
AUTORITĂŢI










IPJ Hunedoara şi APM Hunedoara - soluţionare sesizări;
AN Apele Române 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).
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Administraţii publice locale:
închidere depozite urbane neconforme.
ISU Hunedoara - Acţiuni de constatare şi prevenire a incendiilor
IPJ Hunedoara - verificarea activităţilor de colectare, stocare,
transport, depozitare, valorificare şi eliminare deşeuri periculoase.
ANRM-CIT Deva şi AN Apele Române -exploatare agregate
minerale

SANCŢIUNI APLICATE
(01.01.2015 – 31.08.2015)











Număr total sancţiuni: 45, din care:
Număr amenzi contravenţionale: 18
Număr avertismente: 23
Numar suspendari activitate:4
Valoare amenzi aplicate: 628 000 lei
Număr amenzi încasate / valoare amenzi încasate: 11 / 153 000 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: 8 amenzi
Număr amenzi neîncasate: 8 contestate

NECONFORMITĂŢI SANCŢIONATE:










Funcţionare fără deţinerea actelor de reglementare (11);
Nerespectare condiţii impuse în actele de reglementare
(9);
Abandonări de deşeuri în locuri nepermise (4);
Depozitare de masă lemnoasă pe cursuri de apă (1);
Absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor generate din
activitate (2);
Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile
de plată la Fondul pentru Mediu (1);
Neluarea de măsuri de către administraţiile publice
locale privind salubrizarea localităţilor (2);







Neîntocmirea formularelor de transport deşeuri (2);
Neprezentarea la sediul GNM ca urmare a invitaţiilor
transmise (2);
Nerespectare măsuri impuse in timpul controalelor (5);
Comercializare produse chimice fără respectarea
prevederilor legale (1);
Nerespectare Directive SEVESO (pericole de accidente
majore in care sunt implicate substanţe periculoase (1).

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
ACTIVITĂŢII










creşterea numărului de acţiuni de prevenire şi limitare a
riscurilor de poluare şi privind protecţia mediului;
creşterea număului de comisari din cadrul Serviciului
Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de
Mediu
organizarea de acţiuni de promovare către populaţie a
legislaţiei de mediu prin menţinerea unei legături strânse
cu populaţiia civilă (în mod special cu voluntarii de mediu
şi cu unităţile de învăţământ)
instruirea comisarilor în domeniul activităţii de inspecţie
în scopul aplicării în mod unitar a legislaţiei de mediu;
acordarea unei atenţii deosebite petiţiilor în care sunt
sesizate aspecte de mediu;
menţinerea unei colaborări strânse cu toate instituţiile
publice care au atribuţii pe linie de protecţie a mediului.
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