
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectoratul Regional in Construcţii Vest 

300203 – Timisoara Str. Romulus, nr. 60 

Tel: 0256 497 700, 0256 292 623 

Fax: 0256 498 271 

Email: vest@isc.gov.ro 

 

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara 

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 4A, 330013 – Deva  

Tel: 0254 228 550, Fax: 0254 228 550 

Email: hunedoara@isc.gov.ro 

 

Primăria Comunei Certeju de Sus  

Str. Principală, nr. 236, Certeju de Sus, Hunedoara, Cod postal: 337190 

Telefon: 0254-648714, Fax: 0254-648720 

Email:primaria_certejudesus@yahoo.com 

 
15/26.07.2016 

 
 
 

 Stimate domn, Stimată doamnă, 
 
 
Rețeaua Mining Watch România, şi subscrisa Asociația Centrul Independent pentru 
Dezvoltarea Resurselor de Mediu, cu sediul în Str. Trascaului Nr.2/13, Cluj-Napoca și adresa 
de corespondență aleasă la str 21 Decembrie 1989, nr 60, ap 32, Cluj-Napoca, cod postal 
400124, tel/fax: 0364 104706, email: contact@miningwatch.ro, reprezentată prin Președinte 
Dan Mihai Mercea, formulăm prezenta 
 

 
SESIZARE 

 
 

Prin care vă solicităm respectuos: 
 

1. Să dispuneţi de urgenţă un control şi să sancţionaţi, în temeiul prevederilor Legii 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, firma Deva Gold S.A şi 
pe reprezentantul său legal Nicolae Stanca, pentru executarea de lucrări de organizare 
de şantier în perimetrul aflat în intravilanul satului Bocşa Mare din comuna Certeju de 



 

 

Sus, pe parcela cu numărul cadastral 61933, în baza Autorizaţiei de construire ne. 
2/28.012015 care a fost suspendată de Tribunalul Cluj 

2. Să dispuneţi oprirea executării lucrărilor 
 
pentru următoarele motive: 

 
La data de 21.07.2016, Tribunalul Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de 
conflicte de muncă si asigurări sociale, a dispus în cauza 4987/117/2015, având ca obiect 
suspendarea efectelor Autorizaţiei de construire nr. 2/28.01.2015, admiterea cererii de 
suspendare după cum urmează: 

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantă şi în consecinţă : Dispune 
suspendarea executării autorizaţiei de construire nr. 2/2015 până la pronunţarea 
instanţei de fond învestită cu acţiunea în anularea actului. […] Document: Hotarâre  
2315/2016  21.07.20161 

 
Autorizaţia de construire ale căror efecte au fost suspendate are ca obiect realizarea de 
lucrări de organizare de şantier în intravilanul satului Bocşa Mare, comuna Certeju de Sus, 
parcela cu numărul cadastral 61933. 
 
În prezent, titularul autorizaţiei suspendate, compania Deva Gold S.A. continua lucrările de 
construire pe amplasamentul în cauză, fără a respecta efectele executorii ale Hotărârii nr. 
2315/2016 citate.  
 
Având în vedere acestea, vă solicităm să  
 

1. Să dispuneţi de urgenţă un control şi să sancţionaţi, în temeiul prevederilor Legii 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, firma Deva Gold S.A şi 
pe reprezentantul său legal Nicolae Stanca, pentru executarea de lucrări de organizare 
de şantier în perimetrul aflat în intravilanul satului Bocşa Mare din comuna Certeju de 
Sus, pe parcela cu numărul cadastral 61933, în baza Autorizaţiei de construire ne. 
2/28.012015 care a fost suspendată de Tribunalul Cluj 

2. Să dispuneţi oprirea executării lucrărilor 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 
Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu 
Prin Preşedinte, Dan Mercea 
 

 

                                                 
1 Informaţii despre dosar pot fi accesate la adresa de internet: 

http://portal.just.ro/117/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11700000000108300&id_inst=117 

 

http://portal.just.ro/117/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11700000000108300&id_inst=117

