
 

 
 

 

Nr _28_ din 24.01.2021 

Către:  
Garda Națională de Mediu, 
Garda de Mediu, Comisariatul Județean Giurgiu 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
Administrația Bazinală de apă Argeș-Vedea 

Obiect:  
Sesizare depozit ilegal de deșeuri pe malul Neajlovului, sat 
Izvoru, comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu 

 
 
Subsemnatul Florin Naidin în calitate de președinte al filialei Vânătorii Mici a 
Partidului Uniunea Salvați România, cu domiciliul în satul Izvoru, strada 
Lăptăriei nr. 29, comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu, vă supun atenției 
următoarele: 

La podul de peste râul Neajlov care face legătura între satele Izvoru și Cupele, 
(podul de lângă cimitirul din Izvoru), chiar pe malul râului, se află un depozit 
permanent de deșeuri de toate felurile: menajer, construcții și altele. 

În data de 23.01.2021 am găsit în acest depozit mormane de deșeuri 
aparținând, la prima vedere, unei societăți comerciale: cutii de diverse 
ambalaje pentru marfă, lăzi, etc. 

Căutând mai atent printre aceste deșeuri, presupunerea ni s-a confirmat, între 
ele găsind o cutie cu bonuri fiscale ale unei societăți comerciale din București: 
SC Deco Horeca SRL (cod fiscal 15715348) (vezi imaginile atașate). 
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PARTIDUL “UNIUNEA SALVATI ROMANIA” 
Filiala Vânătorii Mici, Giurgiu 

 

Str. Lăptăriei nr. 29, sat Izvoru,  com. Vânătorii Mici, jud. Giurgiu 
 

Telefon: 0736 028 683   Email: transparenta.gr@usr.ro 



 

 
 

 
Coordonatele geografice ale depozitului sunt: 44.507615, 25.530012 

Link Google Maps:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10jXoroHKEOregL-S31-GUsgUTwH
C6L7p&ll=44.50765029158218%2C25.530021196401698&z=17 

 
Vă rugăm să verificați situația în teren și să luați măsurile necesare pentru 
ecologizarea zonei afectate, precum și pentru tragerea la răspundere a celor 
implicați în depozitarea acestor deșeuri pe domeniul public. 
De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că ecologizarea nu va însemna 
acoperirea cu pământ a zonei afectate (cum s-a mai întâmplat în urma altor 
controale), ci îndepărtarea deșeurilor și aducerea terenului în starea inițială. 
Acest loc a mai fost verificat de Garda de Mediu cu alte ocazii, vă rugăm să 
verificați și realizarea măsurilor impuse prin actele de control anterioare. 
 
Atașăm imagini recente ale zonei și ale deșeurilor găsite (8 imagini). 
 
Vă rugăm să ne comunicați numărul de înregistrare al prezentei solicitări, 
precum și răspunsul, pe email la adresa transparenta.gr@usr.ro 
 
Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații suplimentare  
la telefon: 0736 028 683 
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Cu considerație, 
 
Florin Naidin 
Președinte 
USR Filiala Vânătorii Mici 
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