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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația din Comuna Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava, de unde gunoiul nu ar mai fi fost ridicat din luna august a anului trecut. 

Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 35 și art. 52 din Constituția României 

privind dreptul la mediu sănătos și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 

 

Ziarul Monitorul de Suceava a publicat articolul ”În Suceava există o localitate în care 

gunoiul nu a mai fost ridicat din luna august 2018”, în care a relatat despre faptul că, în comuna  

Izvoarele Sucevei gunoiul nu a mai fost ridicat de firma de salubrizare din luna august a anului 

2018, cu toate că locuitorii plătesc şi o taxă anuală de salubrizare de 60 de lei. Conform 

materialului de presă, ”Este un caz revoltător pentru oamenii din Cununa, care spun că au ajuns 

bătaia de joc a celor din conducerea Primăriei Izvoarele Sucevei. Sătenii cer să nu mai fie păcăliţi 

în faţă şi cer să li se returneze banii pe care i-au achitat pentru ridicarea gunoiului (...)Contactat 

telefonic, Mihail Mechno, primarul din Izvoarele Sucevei, a declarat nonşalant că este la curent cu 

aceste probleme şi că gunoiul va fi ridicat „cum se desprimăvărează”(...) Întrebat când a fost ridicat 

gunoiul ultima oară de la Cununa, primarul din Izvoarele Sucevei a mărturisit că nu cunoaşte acest 

amănunt şi asta pentru că de serviciul de salubrizare se ocupă viceprimarul”.  
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