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Vis Agri SRL Glodeanu Siliştea şi o
persoană fizică din Mânzăleşti, amendate
de Direcţia Apelor
de

Două amenzi contravenţionale în valoare de 13.000 lei (130 milioane lei vechi) şi 16 avertismente,
acesta este bilanţul sancţiunilor aplicate în perioada ianuarie-iulie 2011 de funcţionarii biroului Inspecţia
Teritorială a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.       

 

 

Două amenzi contravenţionale în valoare de 13.000 lei (130 milioane lei vechi) şi 16 avertismente,
acesta este bilanţul sancţiunilor aplicate în perioada ianuarie-iulie 2011 de funcţionarii biroului Inspecţia
Teritorială a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.

Breaking News

UPDATE 2: Trei handbalișt i târgovișteni, uciși
lângă Râmnic înt r-un ac... acum 14 ore

Neagu, ales președinte al Consiliului
Județean acum 2 ore

Caz la indigo la Clondiru de Jos, încă o
persoană căzută în f ântână... acum 3 ore

Operaț iune de salvare a unui bărbat  căzut
înt r-o f ântână, în această d... acum 6 ore

Crist inel Bîgiu a demisionat  din f uncț ia de
președinte al Consiliului ... acum 3 ore
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Trei trupe rock, într-un concert caritabil pentru buzoianul rănit în tragedia de la Colectiv Cum va arăta Consiliul Județean dacă traseiștii „ordonanței Dragnea“ vor pleca acasă
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Teritorială a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.

         Potrivit datelor furnizate de către reprezentanţii instituţiei, de la începutul anului şi până în
prezent au fost făcute verificări la folosinţele consumatoare de apă privind întreţinerea lucrărilor şi
instalaţiilor de captare, înmagazinare, distribuţie, canalizare şi epurare a apelor. De asemenea, au fost
efectuate controale la exploatările de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale cursurilor de apă şi din
terasă. În cadrul acţiunilor tematice au fost efectuate controale referitoare la salubrizarea cursurilor de
apă, a bălţilor şi lacurilor de acumulare, fiind luaţi în vizor atât agenţii economici, cât şi instituţiile publice
care administrează lacuri de acumulare, bălţi sau cursuri de apă.

         Totodată, inspectorii ABA Buzău au răspuns şi unor sesizări şi reclamaţii ale populaţiei sau primite
de la reprezentanţii unor companii sau firme. În ceea ce priveşte rezultatele concrete ale acestor
acţiuni, potrivit comunicatului semnat de ing. Adriana Petcu, directorul ABA Buzău-Ialomiţa, în intervalul
menţionat s-au aplicat 16 avertismente şi două amenzi contravenţionale. Valoarea acestora s-a cifrat
la 13.000 lei, cele două amenzi fiind aplicate SC VIS AGRI SRL Glodeanu Siliştea, pentru nerespectarea
prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor, în timp ce a doua amendă a primit-o o persoană fizică
din Mânzăleşti, Ion Dobrută, o cunoştinţă mai veche inclusiv a comisarilor de mediu, crescătorul de
animale de pe Valea Slănicului neîndeplinind însă măsurile dispuse la controalele anterioare.
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Sorin Cîmpeanu: Ț inta de buget  pentru
Educaț ie în 2016 este de 4,5% din PIB
Marti, Noiembrie 17, 2015 14:12 PM

Ținta bugetului pentru
Educație în anul 2016 este de
4,5% din PIB, iar pentru
cercetare de 0,32% din PIB, a
declarat marți, într-o
conferință de presă, ministrul
Sorin Cîmpeanu.

Cioloș: Noi nu putem guverna decât
alături de forțele polit ice reprezentate
democrat ic în Parlament
Marti, Noiembrie 17, 2015 14:09 PM

Premierul desemnat Dacian
Cioloș a declarat marți că
executivul său de tehnocrați
nu poate guverna fără
partidele politice
reprezentate democratic în
Parlament.

Aurescu: Am auzit  din partea unora care
nu prea șt iu polit ică externă că am
pierdut  procesul de la Haga
Marti, Noiembrie 17, 2015 14:09 PM

Ministrul Afacerilor Externe,
Bogdan Aurescu, a declarat,
marți, că a fost recent acuzat
că este afiliat politic ș i că a
auzit chiar, în aceste z ile, "din
partea unora care nu prea
știu politică externă", că a

pierdut procesul de la Haga.

Prună despre numirile procurorilor șefi
de anul viitor: Nu mă pot  pronunța cu
privire la nume; e neserios și prematur
Marti, Noiembrie 17, 2015 14:07 PM

Raluca Prună, propusă pentru
funcția de ministru al Justiție i,
a declarat marți că nu se
poate pronunța cu privire la
numele viitorilor procurori
șefi din DNA ș i Parchetul
General, explicând că ar fi

neserios ș i prematur, dar a dat as igurări că va aplica
procedura prevăzută de lege în mod transparent.

Dragnea, la ședința de învest ire a
Guvernului Cioloș: Votul nostru nu va fi
un vot  în alb
Marti, Noiembrie 17, 2015 14:05 PM

Președintele PSD, deputatul
Liviu Dragnea, a precizat,
marți, în plenul reunit al
Parlamentului, că votul pe
care parlamentarii social-
democrați îl vor exprima
pentru învestirea Cabinetului

Cioloș nu este "un vot în alb", existând posibilitatea
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ca formațiunea să îș i retragă sprijinul dacă Executivul
va depăși mandatul dat de Legis lativ.

Locuri de munca

Imobiliare

Auto

Legale

Curs valutar: 17 Nov 2015

EUR: 4.44 RON +0,0023

USD: 4.163 RON +0,0245
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17 Nov, 10:05 Nu rataţi ocazia
Băsescu a comentat pentru articolul
Senatorul Constantin Popa, pariu în
direct cu realizatoarea Dana Grecu:

Vezi articol

17 Nov, 09:36 Nu ratati ocazia
florica a comentat pentru articolul
Senatorul Constantin Popa, pariu în
direct cu realizatoarea Dana Grecu:

Vezi articol

17 Nov, 09:13 localuri
Adi a comentat pentru articolul Cinci
proprietari buzoieni de localuri au
pus lacătul pe ușă înainte de
controalele ISU:

Vezi articol



Mai ales cu sare.....



Antena 3 e aici, la Buzau! Buzoieni, mari fani ai
Antenei 3, sa mergem sa o intampinam cu paine si
sare pe cea care alaturi de Tudor si Mugur zilnic
contribuie la spalarea creerelor noastre.



Aseara, Beraria lui Cazma era inchisa, iar
ospatarii carau sticlele cu bautura la Bistro.
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