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CUM A PASAT CONSILIUL JUDEȚEAN
SOCIETATEA CIVILĂ ÎN PROBLEMA
DEȘEURILOR
Solicitarea Consiliului Civic Local de a organiza o nouă dezbatere pe
tema deșeurilor la sediul Consiliului Județean a fost refuzată, printr-o
scrisoare de răspuns semnată de vicepreședintele forului județean,
Călin Tuluc, pe motiv că nu e treaba județului să se ocupe de
gestionarea gunoaielor, ci a asociației ADI Eco-Metropolitan. Iată
scrisoarea semnată de Tuluc și răspunsul civicilor.
 ”Ca urmare a propunerii dumneavoastră de organizare, în data de
18.02.2016, la sediul Consiliului Județean Cluj, a unei noi dezbateri pe
tema managementului deșeurilor în județul Cluj, vă comunicăm
următoarele:
În calitatea sa de for administrativ al județului responsabil, în limitele legii,
de asigurarea condițiilor normale de furnizare a unor servicii publice și
conștient fiind de rolului care îi revine în ceea ce privește gestionarea
intereselor județului Cluj, Consiliul Județean Cluj consideră ca fiind mai
mult decât necesar și util aportul pe care societatea civilă îl poate aduce
bunului mers aal marilor proiectede investiții sau al proiectelor prioritare
aflate în derulare. În acest sens, apreciem ca fiind mai mult decât binevenită orice propunere sau observație menită să contribuie la o mai bună
implementare a acestor proiecte, în interesul final al cetățenilor județului
Cluj. Acesta este motivul pentru care vă mulțumim pentru demersurile deja
întreprinse în acest sens și vă asigurăm de interesul nostru dorința de a

prelua propunerile concrete și constructive pe care intenționați să le faceți
cu privire la aspecte aflate în area de competență a Consiliului Județean.
În același timp însă, trebuie ținut cont de faptul că instituția Consiliului
Județean Cluj nu poate acționa decât în limita strictă a prevederilor legale
și a obligațiilor contractuale asumate în ceea ce privește implementarea
Proiectului cu finanțare Europeană ”Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Cluj”, fără a putea să încalce sau să depășească în
vreun fel rolul care i-a fost conferit prin intermediul acestora. Or, în acest
sens, trebuie ținut cont de faptul că, potrivit prevederilor art. 4 alin (1) din
cadrul Statutului ADI ECO-METROPOLITAN Cluj – ”Asociația se
constituie în în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării,
exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de
salubrizare al localităților, incluzând activitățile de colectare, transport,
tratare și depozitare deșeuri municipale de pe raza de competență a
unităților admnistrativ teritoriale membre….”. Înn contextul în care ADI
ECO-METROPOLITAN s-a constituit prin asocierea tuturor celor 81 de
unități administrativ-teritoriale clujene – municipii, oraș și comune – și a
județului Cluj, Consiliul Județean Cluj nu este îndreptățit și nici abilitat să
asume în nume propriu și în mod individual această obligație legală,
trspectiv responsabilitate ce revine unei alte entități deținătoare de
personalitate juridică proprie – ADI ECO-METROPOLITAN.
În aceeași ordine de idei, în ceea ce privește aspectele referitoare la
colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea
finală a deșeurilor, potrivit art.10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
privind depozitarea deșeurilor nr. 349/2005, cu modificările și completările
ulterioare, ”Autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare

pentru ca operatorii de salubritate care desfășoară activități de
precolectare, colectare și transport să depună aceste deșeuri la depozitele la
care a fost arondată localitatea din care aceștia își desfășoară activitatea
conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin
concesiune. Localitățile care sunt arondate la depozit sunt indicate în
acordul/autorizația de mediu, după caz”. Totodată, potrivit prevederilor art.
59, alin. (1), lit.e) din cadrul Legii 211 din 2011 privind regimul
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că
”Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului
București, au următoarele obligații…. asigură și răspund pentru colectarea
separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a
deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor
legale în vigoare”.
Ținând cont de aceste aspecte, respectiv faptul că o parte semnificativă
a problemelor pe care doriți să le supuneți dezbaterii publice intră în
sfera de competență și de responsabilitate a altor entități sau autorități
publice, Consiliul Județean Cluj consideră a nu fi oportună găzduirea
la sediul propriu a unei asemenea întâlniri întrucât această asociere de
imagine nu ar face decât să adâncească, odată în plus, confuzia deja
existentă la nivelul opiniei publice în ceea ce privește
responsabilitățile care revin fiecărui actor sau instituții publice cu
atribuții în domeniu, cu consecințele negative ce decurg de aici.
În același timp, însă, din dorința de a da dovadă de maximă transparență și
responsabilitate, Consiliul Județean Cluj își exprimă disponibilitatea de a
participa, inclusiv prin desemnarea în acest sens a responsabililor din
domeniu, la o eventuală dezbatere publică pe care ați decide să o
organizați într-o altă locație din municipiul Cluj-Napoca.

Totodată, pentru a dovedi, o dată în plus, buna noastră credință și
transparența în implementarea proiectului, anexat vă transmitem, în cele ce
urmează, o informare referitoare la stadiul actual al derulării implementării
proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Cluj”.”, se arată în scrisoarea vicepreședintelui Consiliului Județean.
La rândul său, președintele Consiliului Civic Local Cluj-Napoca, Iosif Pop
a acuzat pasarea răspunderii.
•”Scrisoarea de răspuns primită de la Consiliul Județean cu privire la
Centru de procesare și management al deșeurilor semnată, în numele
președintelui de către unul dintre vicepreședinți este mai m ult decât o
fugă de răspundere de la atribuțiunile pe care funcția i le cere să și le
exercite, iar felul în care Consiliul Județean înțelege să evite
responsabilitatea nu face decât să argumenteze de ce acest proiect – și
nu doar acesta – este într-o situație atât de întârziată și de cât de multe
efecte nefavorabile generează pentru cetățenii Clujului. Eu sunt
dezamăgit de felul în care Consiliul Județean să-și joace rolul și de
accea mi-aș pune întrebarea, alături, probabil, de mulți alți cetățeni,
dacă în apropiatele alegeri acești oameni mai au ce să caute pe listele
electorale”, susține Iosif Pop.
Președitele filialei clujene a Ligii Apărării Drepturilor Pmului (LADO),
sociologul Ana Ludușan a precizat că organizație pe care o conduce s-ar
putea constitui în parte în instanță împotriva Consiliului Județean.


”Am mai citit odată cu mare atenție răspunsul CJ la solicitarea CCL de
a organiza o dezbatere publică pe tema rampei de gunoi și a colectării
selective.

Aliniatul 2 al răsunsului este o ironie la adresa CCL privind solicitarea
adresata CJ de a organiza o dezbatere publică cu privire la stadiul
proiectului SMID Cluj, deși autoritățile sunt obligate prin lege să
organizeze dezbateri publice la cererea cetățenilor, mai ales pentru
probleme de interes public major. Sănătatea populației, securitatea
mediului și taxe de salubritate majorate pentru cetățeni sunt teme de
interes public major. Nerealizarea SMID presupune atacuri majore la cele
trei teme enumerate mai sus.

Restul răspunsului constituie o descărcare de responsabilitate a Consiliului
Județean Cluj față de proiectul SMID, deși beneficiarul proiectului este
Consiliul Judetean Cluj. Eco- Metropolitan spre care ne trimite răspunsul
ca fiind responsabil de tema pentru care CCL a cerut dezbatere publică,
este Asociația Intercomunitară căreia i s-au subcontractat anumite atribuții
din acest proiect.
Conform legii finanțărilor publice, Beneficiarul unei finanțări, respectiv
semnatarul Contractului de finanțare, este singurul responsabil în fața legii
de felul în care este pus în aplicare respectivul proiect, în cazul nostru
Consiliul Județean Cluj. Prin urmare descărcarea de responsabilitate nu are
temei legal. Responsabilitatile subcontractorilor, autorități locale, EcoMetropolitan se cicumscriu strict la atribuțiile din Contractele de
subcontractare și sunt solidari în fața legii cu Consiliul Județean Cluj. Dar
Consiliul Județean răspunde în fața legii inclusiv pentru nerealizările

subcontractorilor. Contractul de finanțare presupune și activități de
monitorizare, evaluare și reformulare a activităților proiectului, care cad în
sarcina exclusivă a Semnatarului Contractului de finanțare. Avem cel puțin
cinci capitole grase de finanțare care presupun asitența tehnică pentru
managementul proiectului plus servicii de supraveghere a lucrărilor prin
diriginți de șantier, etc.
Citind și informarea asupra stadiului SMID aflăm că s-au cheltuit lei
pentru servicii de conștientizare publică privind colectarea selectivă a
deșeurilor. Locuiesc în Cluj-Napoca, mă plimb prin spațiu public destul de
mult, ascult radio și mă uit la televiziuni locale și nu am văzut, auzit nimic
de colectarea selectivă a deșeurilor.
Campaniile de informare au eficiență minimă dacă nu sunt însoțite de
obligații de colectare selectivă pentru operatorii de salubritate. În orașele
în care funcționează colectarea selectivă operatorul de salubritate verifică
tomberoanele și nu le ridică în cazul în care constată că deșeurile nu sunt
selectate corespunzător. În același timp se transmite o amendă adresată
adminisitrației de proprietari sau proprietarului în cauză.
Tergiversarea lucrărilor, managementul iresponsabil și frauda din
acest proiect sunt atacuri generate de o autoritate publică privind
interesul major al cetățenilor. Studiem, împreună cu echipa LADO
filiala Cluj, în ce măsură organizația noastră se poate constitui ca
parte într-o eventuală acțiune în instanță împotriva Consiliului
Județean”, precizează Ana Ludușan, președintele LADO filiala Cluj.
Despre precedenta dezbatere de la sediul Consiliului Județean puteți
citi AICI.

