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Domnului Firicel Alexandu, șef Departament Investigații Incisiv Prahova  

 

Stimate domnule Firicel Alexandru, 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, inregistrată în cadrul direcției noastre cu  nr. 

44671 /MD/15.10.2018, vă transmitem următoarele: 

              1. Dacă în perioada 2016 – prezent au fost efectuate (de către angajați ai 

Ministerului Mediului) controale la nivelul activității Gărzii de Mediu Prahova. 

              În perioada 2016 - până în prezent, Corpul de Control al GNM nu a efectuat 

controale privind activitatea Comisariatului Județean Prahova al Gărzii Naționale de 

Mediu. 

              3. În cazul în care nu au fost efectuate controale la nivelul Gărzii de Mediu 

Prahova, respectiv personalului acestei structuri, vă rugăm să ne comunicați 

motivele care au stat la baza lipsei verificării activității personalului. 

              La Garda Națională de Mediu – Comisariatul General nu au fost înregistrate 

sesizări privind activitatea Comisariatului Județean Prahova. 

                4. Informațiile pe care le dețineți cu privire la calitatea aerului și a 

mediului din localitatea Băicoi, județul Prahova, respectiv a societăților care 

poluează aerul și mediul din localitatea Băicoi. 

              În zona orașului Băicoi funcționează operatori economici care desfășoară 

următoarele activități economice: depozitarea deșeurilor industriale nepericuloase; 

colectarea/tratarea deșeurilor periculoase/nepericuloase; creșterea intensivă a 

păsărilor; extracția petrolului brut, extracția gazelor naturale, activități de servicii 

anexe extracției petrolului brut și a gazelor naturale, transportul prin conducte. 

              Toate aceste activități pot produce disconfort olfactiv. 

              În ceea ce privește disconfortul olfactiv pronunțat produs locuitorilor din 

cartierul Țintea de mirosurile puternice având ca sursă activitatea de depozitare a 

deșeurilor, în urma controlului comun realizat de reprezentanții Direcției de Sănătate 

Publică Prahova și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, în luna 

august 2018, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în 

cuantum de 100.000 lei, conform art. 8, alin (1) din Legea 278/2013 privind emisiile 

industriale. 

              Urmare a monitorizării din data de 17.09.2018, efectuată de APM Prahova în 

orașul Băicoi, care a vizat activitatea de extracție a petrolului brut și de extracție a 

gazelor naturale, societatea respectivă a fost sancționată contravențional cu amendă în 
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cuantum de 100.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 96, alin 3, pct. 11 din OUG 

195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare. 

              5. Informațiile pe care le dețineți cu privire la ecologizarea vechii gropi 

de gunoi din Valea lui Dan, localitatea Băicoi. 

              Proprietarul terenului pe care se află fosta rampă de deșeuri menajere este 

Consiliul Local al Orașului Băicoi, iar această rampă face parte din domeniul public al 

UAT Băicoi. 

              Luînd în considerare faptul că terenul pe care este amplasat depozitul 

aparține domeniului public, precum și prevederile OUG 195/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, și anume: „obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri 

cu titlu sau fără titlu, de a preveni, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea 

calității mediului, geologic” și având în vedere că „protecția mediului constituie 

obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, 

precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice”, reprezentanții Gărzii Naționale de 

Mediu, în urma controalelor efectuate, au constatat că amplasamentul rampei este 

nesupravegheat și neasigurat, fapt pentru care  a stabilit în sarcina UAT Băicoi 

următoarele măsuri: 

• Să întreprindă urgent demersuri pentru găsirea unor soluții tehnice de captare și 
eliminare a scurgerilor levigatului de pe platforma depozitului de deșeuri în 
pârâul Valea lui Dan. 

• Să asigure integritatea amplasamentului prin îngrădirea completă a lui, astfel 
încât să fie asigurată protecția mediului, sănătatea  populației și prevenirea 
incendiilor. 

• Să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în vederea stabilirii 
obligațiilor de mediu pentru închiderea depozitului. 
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