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Catre: Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4A, 330013 - Deva
Tel: 0254 228 550, Fax: 0254 228 550
E-mail: ijc.hunedoara@isc-web.ro

Stimată doamnă, Stimate domn,
Rețeaua Mining Watch România, prin subscrisa Centrul Independent pentru Dezvoltarea
Resurselor de Mediu, cu sediul în str. Trascăului, nr. 2/13, Cluj-Napoca și adresa de
corespondență aleasă la str. 21 Decembrie 1989, nr. 60, ap. 32, cod poștal 400124, ClujNapoca, e-mail: contact@miningwatch.ro, reprezentată prin președinte Dan Mercea, vă
solicităm respectuos:
- Să constataţi şi să aplicaţi, în temeiul Art. 27 alin (4) al Legii 50/1991, sancţiunea
prevăzută la Art. 26, alin. (1), lit i), pe seama persoanelor arătate la Art. 26, alin. (5) pentru
emiterea nelegală a autorizaţiei de construire nr. 10/16.09.2014 „Exploatarea minereurilor
autor+argentifere din perimetrul Certej-organizarea execuţiei lucrărilor”;
- Să dispuneţi, în temeiul Art. 29, alin (2) al Legii 50/1991 oprirea executării lucrărilor de
construire care se desfăşoară în baza autorizaţiei 10/16.09.2014 nelegal emise,
pentru următoarele:
MOTIVE
S.C. Deva Gold SA, companie deținută de Eldorado Gold (80%) și Minvest Deva (<20%) a
început activitățile de construire și amenajare aferente proiectului cu cianuri Certej din
comuna hunedoreană. La momentul actual numeroase utilaje lucrează în zona carierei
Coranda. Tot în această zonă a fost adus recent un concasor, utilaj specific operațiunilor
extractive ce permite sfărâmarea pietrelor. Numeroase buldozere, excavatoare, alături de
alte utilaje amenajează platforme ce vor avea diferite funcțiuni în cadrul proiectului minier.
La intrarea în comună este deja construită o hală-depozit, iar o altă structură metalică este
în curs de amplasare.
Primarul Petru Cîmpian a afirmat că lucrările ce se desfășoară sunt în legalitate, iar că
instituția pe care o conduce a emis pe 16 septembrie 2014 autorizația de construire cu
numărul 10.

Prin cererea de acces la informaţii de interes public nr. 133/23.10.2014, subscrisa a
solicitat din partea Consiliului Judeţean Hunedoara o copie a Avizului structurii de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean pentru Autorizaţia de construire nr.
10/16.09.2014.
În răspunsul la cererea mai-sus menţionată, Consiliul Judeţean Hunedoara arată
urmatoarele:
Avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean pentru Autorizaţia
de construire nr. 10/16.09.2014 emisă de Primarul Comunei Certeju de Sus pentru
„Organizare de şantier” în Cariera Coranda, satul Bocşa Mare, comuna Certeju de
Sus, nu a fost emis deoarece nu a fost solicitat, prin Direcţia Arhitect Şef.
Potrivit Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Art.
23 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean prevede:
(1) În situaţia în care în cadrul primăriilor comunelor şi oraşelor, precum şi, după
caz, ale municipiilor, nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii,
avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în
situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de
construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune şi oraşe, precum şi,
după caz, a primarilor de municipii, pentru toate categoriile de construcţii, altele
decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora.
Având în vedere aceea că la nivelul Primăriei Comunei Certeju de Sus nu este constituită
o asemenea stuctură de specialitate reiese cu certitudine că avizul Consiliului Judeţean
Hunedoara era obligatoriu şi prin urmare emiterea autorizaţiei de construire în lipsa sa
este nelegală.
Având în vedere că subscrisa nu a putut avea acces la documentaţia care a stat la baza
autorizaţiei de construire menţionate nici direct, la sediul instituţiei emitente, nici ca urmare
a cererii scrise adresate instutuţiei, acesta este singurul aspect de nelegalitate pe care
suntem în masură să îl sesizăm la momentul de faţă. Socitităm însă instituţiei
dumneavoastră, în virtutea atribuţiilor legale, desfăşurarea unui control complet de
legalitate a autorizaţiei 10/16.09.2014 emisă de Primarul Comunei Certeju de Sus pentru
„Organizare de şantier” în Cariera Coranda, satul Bocşa Mare, comuna Certeju de Sus.
Având în vedere însă că emiterea autorizaţiei în lipsa avizului Arhitectului Şef din cadrul
Consiliului Judeţean Alba întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute la
Art. 26, alin. (1), lit i) şi că Inspectoratul de Stat în Construcţii are competenta de a
constata şi sancţiona această faptă, precum şi de a dispune oprirea lucrărilor desfăşurate
în baza unei autorizaţii vadit nelegale, vă solicităm să luaţi de urgentă măsurile care se

impun în baza prezentei sesizări şi să aduceţi la cunoştinţa subscrisei modul de
soluţionare a sesizării.

Cu stimă,
Mulţumindu-vă pentru solicitudine,
Cu respect, Dan Mercea, Președinte CIDRM

