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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la existența unei gropi
de gunoi ilegale în comuna Horodniceni, județul Suceava

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la existența unei gropi de gunoi
ilegale în comuna Horodniceni, județul Suceava. Sesizarea din oficiu vizează posibila
încălcare a art. 35 din Constituția României privind dreptul la mediu sănătos.

Ziarul de pe Net a relatat, în articolul ”Groapă de gunoi ilegală în comuna
Horodniceni”, despre groapa de gunoi ilegală, aflată lângă drumul care face legătura dintre
localitățile Rotopănești și Dumbrava, pe DJ209A, și nimeni nu ia nicio măsură. În materialul
de presă se afirma faptul că ”Noi vă vom relata despre drumul care face legătura dintre
localitățile Rotopănești și Dumbrava, pe DJ209A, unde sunt aruncate gunoaie de tot felul:
resturi din case care au ars, deșeuri din construcții, crengi, electrocasnice, recipiente din plastic,
gunoi menajer. Mizeriile nu sunt aruncate doar pe marginea drumului sau pe terenul de lângă,
ci și în pădurea din imediata apropiere unde am găsit inclusiv un frigider, resturi dintr-un aragaz
și saci întregi cu gunoi. Reprezentanții administrației publice locale dau vin pe săteni și spun
că a devenit o tradiție să se arunce gunoiul în acea zonă. În schimb localnicii cu care am stat
noi de vorbă ne-au spus că inclusiv Primăria Horodniceni aruncă gunoi acolo, nu doar cetățenii
din zonă și cei din comuna vecină Cornu Luncii.
Indiferent cine sunt cei care aruncă gunoiul, realitatea este că o zonă foarte frumoasă sa transformat într-o groapă de gunoi ilegală, întreținută cu acordul Primăriei Horodniceni,
autoritatea publică obligată prin atribuții să ia măsuri, doar că nu o face și tolerează acumularea
de gunoi”.
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