
 

 

 

Catre,  

I stituția Prefectului Județul Galați 

 

Informare privind verificarea de catre colectivul constituit prin Ordinul 

Prefectului nr. 76/23.03.2018, a modului in care au fost salubrizate cursurile de 

apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru 

aigurarea sectiunii de scurgere a apelor mari 

 

În perioada 11.04.2018 – 04.05.2018 s-au efectuat, de ătre cele două 
comisii formate, controale în 42 u ităţi ad i istrativ teritoriale di  judeţul Galați: 

- 2 municipii: Galați și Te u i 

- 2 oraşe: Târgu Bujor și Berești 

- 38 comune. 

Şa ţurile  şi rigolele stradale, de scurgere a apelor pluviale, ȋn zona 
localităţilor, sunt ȋ treţi ute orespu zător, a ţiu ea de decolmatare a acestora fiind 
ȋ  derulare ȋn marea majoritate a localităţilor. 

- În comunele Balasesti, Pechea, Brăhășești și Piscu rigolele şi şa ţurile 
stradale prezinta un grad ridicat de colmatare. 

Au fost verificate sectoare a 83 cursuri de apă  şi  tore ţi – afluenţi ai 
râurilor Siret, Barlad şi  Prut.  



Sectoarele de cursuri de apă verificate se află pe teritoriul a  103 de localităţi 
din cadrul celor 42 UAT-uri verificate. 

 Au fost identificate depozite de gunoi amplasate ilegal în albiile minore ale 
cursurilor de apă, pe alurile şi pe zo ele  de prote ţie ale a estora, i  a titaţi ai 
mari, în comunele Balasesti, Pechea, Brăhășești și Piscu şi î  a tităţi ai i i pe 
teritoriul unitatilor administrativ teritoriale Fru ușița, Mastaca i, Ţepu și Foltești. 

U.A.T. co u a Bălășești, U.A.T. co u a Pechea, U.A.T. co u a Brăhășești și 
U.A.T. comuna Piscu au fost sa țio ate u ,,Avertis e t’’ pentru neasigurarea de 

atre autoritatile pu li e lo ale a urățării ursurilor de apă, a ălților și a alurilor 
a estora de pe raza lo alităților pre u  și eluarea ăsurilor operative privi d 
verifi area stării de salu ritate a ursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor 

r. / , u odifi arile și o pletările ulterioare, art. , p t. . 

UAT co u a Bălășești a incalcat prevederile art. 87, pct. 47 din Legea Apelor nr. 

/ , u odifi ările și o pletările ulterioare, i  se sul i  are u a dus la 
î depli ire, la ter e ele sta ilite, a ăsurilor dispuse a terior u privire la 
eliminarea depozitărilor e o trolate de deșeuri ide tifi ate, pre um si continuarea 

lu rarilor de igie izare si de ol atare a rigolelor, sa turilor și podetelor,  e tio ate 
ȋ  pro esul ver al r. / . 4.  ur a d a fi sa tio ata u a e dă 
co trave țio ală de la 35000 lei la 40000 lei, conform art. 88, pct. 1, lit b din Legea 

Apelor nr. 107/1996, cu modificările și o pletările ulterioare. 

În ur a a estei a ţiu i de verifi are s-a o statat ă ajoritatea UAT-urilor  

verifi ate au realizat lu rările pe tru î depărtarea depozitelor de deşeuri şi de 
material lemnos de pe alurile şi di  al iile ursurilor de apă di  i travila , u 
deose ire di  se ţiu ile de s urgere ale podurilor şi podeţelor, de pe se toarele de 
râu verificate. 

Cu ocazia verificarilor privind modului in care au fost salubrizate cursurile de apa 

si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru aigurarea 

sectiunii de scurgere a apelor mari, au fost intocmite procese verbale de constatare 

in care au fost stabilite masuri cu termene scurte de aducere la indeplinire. La 4 

(patru) dintre UAT – uri, unde au fost identificate cantitati mai mari de deseuri 

depozitate ilegal in albiile si pe  malurile cursurilor de apa, au fost efectuate verificari 

pentru a vedea modul de realizare a masurilor. 


