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 Deva
330152 – DEVA, Piata Unirii, nr.4
Judetul Hunedoara
0254 / 213435 / 232310 / 218325
Nr. Inreg 107/28 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 Deva, locații: strada Aurel Vlaicu și zona cabaniei Căprioara, în perimetrul minier
Deva-Muncel, 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
În data de 10 ianuarie 2014 un grup de deveni a semnalat asociației noastre că firma
European Goldfields Deva SRL, subsidiară a companiei miniere Eldorado Gold realizează
foraje de explorare în perimetrul polimetalic Deva-Muncel. În aceeași perioadă, mai multe
articole, care certifică acest fapt, au apărut în presa locală și națională:
Primele Foraje miniere. Ce caută canadienii de la Eldorado la marginea Devei, 13
ianuarie 2014, Ziarul Hunedoreanului.
Deva Gold a început forajele pentru aur la marginea Devei?, 10 ianuarie, Deveanul
Revolta devenilor împotriva explorărilor de pe Aurel Vlaicu. Consiliul Local Deva a
pus pumnul în gura cetăţenilor nemulţumiţi, 27 ianuarie, Glasul Hunedoarei
Foraje miniere in Deva: "Poate dăm de uraniu, ne expropriază pe toți și ne mută la
Viena", 29 ianuarie 2014, Daily Business.
În perioada respectivă, mai muți cetățeni ne-au transmis fotografii cu forezele sau au
fost publicate în presă; fotografiile le anexăm în copie la prezenta sesizare. Mai mult
următoarea
înregistrare
video:https://www.youtube.com/watch?v=NMiLkzOGvL0,
demonstrează că forzele au fost puse în funcțiune și au realizat foraje în zonele indicate.
În data de 29 ianuarie 2014 am adresat Primăriei Deva, în baza Legii 504/2001, o
cerere de informaţii privind transmiterea în copie a tuturor aprobărilor şi acordurilor emise de
Primăria Deva în vederea efectuării de foraje. Deși conform răspunsului nr. 3114/3 din
30.01.2014 al Primăriei Deva, informațiile nu sunt concludente, instituția refuzând să acorde
accesul la această informație de interes public, asociația noastră a demarat o acțiune în
contencios-administrativ pentru obținerea ei.
O altă cerere de informare a fost adresată de un grup de deveni Primăriei Deva, prin
care s-a solicitat informații privind legalitatea forajelor executate. În răspunsul 5171 transmis
de primărie, se arată: „Nu s-a emis autorizație de construire necesară la executarea
forajelor. A fost înștiințată Poliția Locală să verifice dacă s-au făcut foraje și încă nu am fost
informați de rezultatul cercetărilor.
Mai mult, într-o emisiune a televiziunii locale Hunedoara TV, primarul Petru
Mărginean, întrebat de un telespectator despre lucrările de explorare de la marginea Devei,
declara pe 26 martie a.c.: „n-au primit nicio autorizație”. ( minutele: 36.40-37.35, sursa:

https://www.youtube.com/watch?v=mdiyyKBpSuo&feature=youtu.be&t=35m35s)
Cererile de informare și răspunsurile primite de la Primăria Deva 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:
(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 în perioada 10 - 29 ianuarie 2014 care certifică lucrările de foraje pe
raza municipiului Deva, în perimetrul polimetalic Deva-Muncel.
2. Cererea subscrisei de acces la informații 3114/3/29.01.2014 înregistrată la Primăria
Deva.
3.

Răspunsul

Primăriei

Deva,

nr.

3114/3

din

30

ianuarie

2014.

4. Cererea cetățenilor deveni de acces la informație 5171 din 17 februarie 2014.
5. Răspunsul Primăriei Deva, nr. 5171.

Prezenta sesizare vă este expediată astăzi, 28.03.2014.
Cu stimă,
Dan Mercea
Preşedinte
Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu

