
                                                                    Ex nr.1

Nr. 1661 din 12 octombrie 2018

                                Către,
GARDA DE MEDIU PRAHOVA

Având  în  vedere  rolul  deosebit  de  important  al  presei  într-o  societate
democratică („dulău de pază al democra iei”) conferit de Curtea de la Strasbourg,ț

Întrucât  la  data  de  02.10.2018  reprezentanul  societă i  OMV  Petrom  aț
recunoscut în edin a organizată de Primăria Ora ului Băicoi faptul că: ș ț ș Din cauza
unor suprapresiuni,  au fost nevoiti  sa evacueze in atmosferă hidorgen sulfurat,
pentru o perioada scurta de timp, surplusul de gaze din sistem,

Pentru  că  în  aceea i  edin ă  s-a  recunoscut  de  către  Primăria  Ora uluiș ș ț ș
Băicoi  incapacitatea/dezinteresul  manifestat  de  această  autoritate  pentru
solu ionarea ecologizării vechii gropi de gunoi ce a apar inut SC ECOLOGICA SA,ț ț
vă solicităm să ne comunica i, până la data de 15 octombrie 2018 orele 16,ț
următoarele: 

1. documenta ia care atestă ecologizarea vechii gropi de gunoi din Valea luiț
Dan;

2.  documenta ia  care  atestă  că  din  vechea  groapă  de  gunoi  nu  sunt:ț
infiltra ii, scurgeri, deversări de material poluant .a.m.d. în sol, apă i nici aerul nuț ș ș
este poluat de această groapă de gunoi;

3.  documentele  i  probele  care  atestă  implicarea  Primăriei  Băicoi  (înș
perioada  2017-prezent)  în  refacerea  i  protejarea  mediului  din  localitatea  iș ș
împrejurimile Băicoi;

4.   documentele  i  probele  care incriminează societatea  Vitalia  ca unicăș
societate care poluează mediul i aerul ora ului Băicoi;ș ș

5. documentele i probele care atestă faptul că din vechea groapă de gunoiș
situată în Valea lui Dan nu sunt scurgeri/infiltra ii de reziduuri (material poluant) înț
solul pe care se află depozitele societă ii Vitalia.ț

6. documentele i  probele care atestă faptul  că vechea groapă de gunoiș
situată în Valea lui  Dan nu poluează aerul  localită ii  Băicoi  i  nici  nu provoacăț ș
inconveniente/boli s.a.m.d. pentru cetă enii localită ii Băicoi.ț ț

7. dovada/dovezile că numai societatea Vitalia poluează mediul i aerul dinș
zona localită ii Băicoi.ț

8.  dacă  depă irile  intermitente  ale  concentra iei  de  hidrogen  sulfurat  dinș ț
localitatea Băicoi se datorează depozitelor de de euri  din Valea lui Dan. În cazș
afirmativ, vă rugăm să ata a i la răspunsul dumneavoastră proba/dovada/înscrisulș ț
justificativ;
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9. dacă depă irea cu intermiten ă a concentra iei  de hidrogen sulfurat dinș ț ț
localitatea Băicoi se datorează activită ii  petroliere din zona acestei localită i.  Înț ț
caz  afirmativ,  vă  rugăm  să  ata a i  la  răspunsul  dumneavoastrăș ț
proba/dovada/înscrisul justificativ; 

  Cu stimă,
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