COMUNICAT DE PRESĂ

În data de luni, 4 decembrie, la sediul Consiliului Județean Bacău a avut loc o
întâlnire cu privire la rezolvarea situației colectării și transportului deșeurilor în
județul Bacău. La acest eveniment au participat președintele Consiliului Județean
și comitetul director al ADIS Bacău, inclusiv primarii localităților cărora li s-au sistat
colectarea și transportul deșeurilor .
În decursul întâlnirii a fost stabilit conținutul adresei înaintată către
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
pentru modificarea estimării cantităților deșeurilor colectate din județul Bacău și
numărul persoanelor cărora li se prestează acest serviciu. Primarii din municipiul
Moinești și orașul Dărmănești au insistat ca plata să fie făcută pentru cantitățile de
gunoi colectate efectiv și transportate – așa cum prevăd normativele europene
„plătește pentru cât produci”.
Tot atunci atunci s-a discutat și despre deblocarea situației actuale,
propunându-se de către primarul municipiului Moinești ca pentru persoanele
scutite până acum de la plata taxei de salubritate (veterani de război, persoane cu
handicap și membrii ai familiilor defavorizate) să fie acordată subvenționarea
acestor categorii de către Consiliul Local al municipiului Moinești – UAT municipiul
Moinești a rezolvat deja această problemă în ședința extraordinară a Consiliului
Local de vineri, 8 decembrie, când a fost aprobată hotărârea.
În pofida convingerilor tuturor cum că toate aceste propuneri pentru
deblocarea situației existente trebuie aplicate imediat, până la acest moment nu sa dat curs acestora și situația este în continuare gravă la nivelul primăriilor de la
care nu se colectează și nu se transportă deșeurile – așa cum este cazul și pentru
municipiul Moinești.
De asemenea, vă informez că am convocat Comitetul Local pentru Situații de
Urgență Moinești și am declarat prelungirea situației de alertă, solicitând din nou
și acordul prefectului județului Bacău. Continuăm colectarea deșeurilor cu forțe
proprii până la deblocarea situației. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă asigur că
vom parcurge toate căile legale până la rezolvarea problemei.

