Către:
Inspectoratul Regional în Construcţii Vest
300203 - TIMISOARA Str. Romulus, nr. 60
Tel: 0256 497 700, 0256 292 623
Fax: 0256 498 271
Consiliul Judetean Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 Nr.28;
330025 Deva, Hunedoara
Tel: 0254-211.350; 0254-211.624
Fax: 0254-230030
Primaria Municipiului Brad
str. Independentei nr.2
335200 - Brad
jud. Hunedoara - Romania
tel: +40-(0254)-612666
fax: +40-(0254)-612669
Nr. Inreg 101/26 martie 2014
Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Subscrisa Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu,
cu sediul în Str. Trascaului Nr.2/13, Cluj-Napoca şi adresa de corespondenţă aleasă la str
21 Decembrie 1989, nr 60, ap 32, Cluj-Napoca, cod postal 400124, tel/fax: 0364 104706,
email: office@centruldemediu.ro reprezentată prin Preşedinte Dan Mihai Mercea, formulam
prezenta:

SESIZARE
Prin care vă solicităm respectuos:
1. Să sancţionaţi, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, firma European
Goldfileds Deva SRL, pentru executarea de foraje de explorare pe teritoriul administrativ al
municipiul Brad, intravilanul și extravilanul satului Ruda-Brad, în perimetrul minier Brad, fără
autorizaţie de construcţie.
2. Să dispuneţi conform prevederilor Art 26 din prezenta lege sancţionarea firmei
Goldfileds Deva SRL sau al reprezentantului legal, Nicolae Stanca, cu amendă conform
alineatelor (2): Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau
juridice, se sancţionează cu amendă, după cum urmează: de la 20.000.000 lei la
75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) şi e) şi (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi
reprezentantului persoanei juridice.
3. Să dispuneţi, în temeiul Legii 50/1991, Art. 28, (1), dată cu aplicarea amenzii
pentru contravenţia prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a) oprirea executării lucrărilor,
4. Să comunicaţi pe seama subscrisei o copie a tuturor documentelor măsurile
dispuse pe seama European Goldfileds Deva SRL.

MOTIVELE ACȚIUNII
A. În fapt
Firma European Goldfields Deva SRL, subsidiară a companiei miniere Eldorado
Gold a anunţat1 în comunicarea oficială către investitori că va realiza foraje de explorare în
perimetrele aurifere Brad şi Deva-Muncel. În data de 15 februarie 2014, un grup de cetăţeni
ai oraşului Brad ne-au semnalat că se execută foraje de prospectare în satul Ruda Brad,
localitate componentă a municipiului Brad.
În data de 16 februarie a.c. o echipă a organizației noastre s-a deplasat la fața
locului și a fotografiat utilajele de forare. Fotografiile le anexăm în copie la prezenta
sesizare. Din informaţiile pe care le deţinem lucările de forare se deşfăşoară şi în prezent.
În data de 17 februarie 2014 am adresat Primăriei Brad, în baza Legii 504/2001, o
cerere de informaţii privind transmiterea în copie a tuturor aprobărilor şi acordurilor emise de
Primăria Brad în vederea efectuării de foraje.
Potrivit răspunsului nr. 2717, 2723 din 26 februarie 2014, Primăria Brad ne-a
comunicat că „La acest moment nu s-a depus documentația în vederea emiterii autorizației
de construire, abia după emiterea acesteia vom putea furniza informații despre locațiile
forajelor”.
Primăria Brad ne-a comunicat și copia certificatului de urbanism nr. 48 din
19.06.2013 în scopul declarat de elaborare a documentației pentru autorizarea lucrărilor de
construire privind executarea de „Foraje de explorare la suprafață și reabilitarea căilor de
acces în perimetrul de explorare Brad, jud Hunedoara”. Certificatul menționează că
„certficatul de urbanism nu ține loc de autorizație construire/ desființare și nu conferă dreptul
de a executa lucrări de construcții”.
Cererea subscrisei și răspunsul primit de la Primăria Brad, precum și certificatul de
urbanism sunt anexate prezentei sesizări.
B. În drept
Art. 3, 26 și 31 ale Legii 50/1991.
B.1. Pentru executarea de foraje de explorare, operatorul minier European
Goldfields Deva SRL ar fi avut obligația legală să obțină autorizație de construcție.
Conform Art. 3, autorizaţia de construire se eliberează pentru:
e) lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice,
prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol,
precum şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane.
B.2. Pentru nerespectarea Art. 3, European Goldfields Deva SRL a săvârșit o
contravenție ce se pedesește cu amendă contravențională.
Conform Art. 26:
http://www.mediafax.ro/economic/eldorado-gold-va-incepe-lucrarile-de-explorare-la-perimetrelebrad-deva-si-muncel-11296121
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(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la
art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului
tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către
investitor şi executant;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se
sancţionează cu amendă, după cum urmează:
- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) şi e);
(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice.
B.3. Firma European Goldfields Deva SRL poate fi sancționată chiar dacă
lucrările de foraje s-au încheiat, în termen de 2 ani de la săvârșirea faptei.
Conform Art 31:
Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie
în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.
C. Anexe
1. Fotografii realizate pe 16 februarie 2014 care certifică existența utilajelor de foraje la
Ruda Brad.
2. Cererea subscrisei de acces la informații 2717/ 17.02.2014 înregistrată la Primăria Brad.
3. Răspunsul Primăriei Brad, nr. 2717, 2723 din 26 februarie 2014.
4. Certificatul de urbanism nr. 48 din 19.06.2013 eliberat de Primăria Brad firmei European
Goldfields Deva SRL.
Prezenta sesizare conține 3 pagini și vă este expediată astăzi, 26.03.2014.
Cu stimă,
Dan Mercea
Preşedinte
Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu

