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ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 

APELE ROMÂNE 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  

PRUT - BÂRLAD 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GALAŢI 

 

 

Nr.    

 
Catre, 

 Instituția Prefectului Județul Galați 
 
 

Informare privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă 

şi au fost realizate  şi intreţinute şanţurile, rigolele in localitaţi, pentru asigurarea secţiunilor de 

scurgere a apelor mari 

 

În conformitate cu prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundații, fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și 
incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și 
poluări marine în zona costieră, comunicat cu adresa MMAP nr. 189372/DMRISB/26.04.2021, 
s-a desfășurat ȋn perioada 10.05.2021 – 04.06.2021, acțiunea de verificare a modului ȋn care 
au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și ȋntreținute șanțurile și rigolele ȋn 
localități, precum asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari ȋn județul Galați.    

Acţiunea programată s-a efectuat de către comisia constituită conform Ordinului nr. 

156/10.05.2021, completat și modificat cu Ordinul nr. 172/24.05.2021 emis de Instituţia 

Prefectului judeţului Galați. 

Menționăm că în contextul epidemiologic actual generat de virusul Sars – CoV 2 în 

timpul efectuării verificărilor au fost respectate măsurile de protecție a personalului participant. 

  În urma verificării ȋn teren s-au constatat următoarele: 

1. Modul ȋn care au fost realizate  măsurile și lucrările stabilite la verificările 

efectuate în anul 2020 

 Comisia constituită conform Ordinului nr. 156/10.05.2021, completat și modificat cu 

Ordinul nr. 172/24.05.2021 emis de Instituţia Prefectului judeţului Galați a constatat ca 

masurile stabilite in anul 2020 au fost în cea mai mare parte duse la îndeplinire. 

2. Existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile 

cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin 

antrenare pot conduce la obturarea scurgerii 

2.1. Cursuri de apă verificate  şi localităţi aferente : 

Au fost verificate sectoare a 37 cursuri de apă  şi 9 torenţi – afluenţi ai râurilor Siret, 

Bârlad şi  Prut, cât si Fluviul Dunărea pe raza municipiului Galați ce tranzitează 27 unităţi 

administrativ teritoriale din judeţul Galați: 
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- 2 municipii: Galați și Tecuci 

- 1 oraş: Târgu Bujor  

- 24 comune (comuna Smârdan, comuna Schela, comuna Pechea, comuna Slobozia 

Conachi, comuna Valea Mărului, comuna Cudalbi, comuna Cuca, comuna Tulucești, comuna 

Barcea, comuna Buciumeni, comuna Nicorești, comuna Brăhășești,  comuna Țepu, comuna 

Șendreni, comuna Piscu, comuna Bălășești, comuna Matca, comuna Corod, comuna Cuza 

Vodă, comuna Drăgușeni, comuna Vânători, comuna Frumușița, comuna Măstăcani, comuna 

Fârțănești). 

2.2. Existenţa depozitelor de deșeuri si de material lemnos pe malurile şi in 

albiile  cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor  şi podeţelor :  

Au fost identificate depozite de deșeuri amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor 

de apă, pe malurile şi pe zonele  de protecţie ale acestora, în cantități mai însemnate în 

comunele Barcea, Matca, Drăgușeni și Buciumeni, iar în cantităţi mai mici pe teritoriul unităților 

administrativ teritoriale Vânători, Nicorești și Bălășești. 

Starea de salubrizare şi igienizare a reţelei hidrografice este in general bună, acest 

aspect  datorându-se şi acţiunilor efectuate în anii anteriori cât și a faptului că acțiunea din 

acest an a fost realizată mai târziu față de anii anteriori. De asemenea, reprezentanții S.G.A 

Galati au efectuat verificări în lunile februarie, martie și aprilie, iar în urma controalelor 

efectuate de comisia constituită conform Ordinului nr. 156/10.05.2021, completat și modificat 

cu Ordinul nr. 172/24.05.2021 emis de Instituţia Prefectului judeţului Galați a constatat că 

măsurile stabilite anterior au fost în cea mai mare parte duse la îndeplinire. 

Au fost identificate depozite mai însemnate cantitativ de material lemnos pe malurile 

cursului de apă Tecucel din comuna Buciumeni. 

Secţiunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor  şi podeţelor din localităţi, sunt 

asigurate, fiind in derulare, lucrări de refacere si redimensionare a podurilor și podețelor din 

mai multe localități ale județului Galati. 

Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de viitură este diminuată de 
prezenţa vegetaţie lemnoasă şi acvatică, în albiile minore ale cursurilor de apă în majoritatea 
comunelor verificate. 

 
3. Existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din 

apropierea zonelor locuite: 

În localităţile verificate au fost identificate depozite sporadice de material lemnos pe 

torenții verificați ( Valea Vierului, Pitiga, Valea Satului Bălășești, Valea Sârbilor, Valea Satului 

Pupezeni, Vlaicu, Gheboasa, Tatarca)  din apropierea zonelor locuite.  

4. Modul in care au fost realizate/întreținute șanţurile şi rigolele de scurgere a 

apelor pluviale în localități. 

Şanţurile şi rigolele stradale, de scurgere a apelor pluviale, ȋn zona localităţilor, sunt 

întreţinute în general corespunzător, acţiunea de decolmatare a acestora fiind ȋn derulare ȋn 

marea majoritate a localităţilor. 
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În municipiul Galați (cartier Filești), comuna Șendreni, comuna Valea Mărului, comuna 

Pechea și comuna Nicorești, rigolele şi şanţurile stradale prezintă un grad ridicat de colmatare, 

starea de salubrizare a acestora fiind necorespunzătoare. 

Menționăm că ȋn prezent sunt ȋn desfășurare, ȋn mai multe comune ale județului, 

investiții cu privire la execuția de rigole stradale betonate, ȋn vederea asigurării unui grad mai 

mare de preluare a apelor pluviale din localități. 

Cursurile de apă de pe raza localităților verificate prezintă ȋn marea lor majoritate 

vegetație acvatică de talie ȋnaltă ce poate ȋngreuna curgerea liberă a apelor, drept pentru care 

au fost trasate măsuri prin procesele verbale de constatare, privind îndepărtarea acesteia.  

5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs 

inundații în anul 2020 și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate: 

În anul 2020 s-au produs inundații în comuna Șendreni, ca urmare a căderilor de 

precipitații în cantități mari și a capacității reduse de transport a albiei minore a cursurilor de 

apă Rusca și Valea lui Odobescu.  

În vederea prevenirii producerii de inundații ȋn anul 2020 S.G.A. Galati a realizat 

lucrări de decolmatare ce au fost realizate ȋn colaborare cu  UAT-urile Corod, Matca, Oancea, 

Cavadinești, Șendreni, Drăgușeni, Schela din județul Galați, după cum urmează: 

 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Corozel L=1,2 km,  intravilan com 
Corod, jud. Galați 

 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Corozel L= 6 km,  intravilan loc. 
Corod, com Corod, jud. Galați,   

 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Corozel L=3.65 km,  intravilan loc. 
Matca, com Matca, jud. Galați,   

 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Oancea L=1,67 km, intravilan 
com. Oancea, jud. Galați,  

 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Horincea L= 4,5 km, intravilan 
com. Cavadinești, jud. Galați,  
 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Valea lui Odobescu L= 0.86 km, 
localitatea Traian, comuna Șendreni, jud. Galați. 
 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Rusca L= 1.6 km, localitatea 
Șendreni, comuna Șendreni, jud. Galați,   
 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore r. Corozel L=0.7 km,  intravilan loc. 
Fundeanu, com Drăgușeni,  jud. Galați; 

 

Menționăm ca pe tronsoanele cursurilor de apă decolmatate nu au mai fost identificate 

depozitări necontrolate de deșeuri, autoritățile publice locale manifestând un interes mărit 

pentru a fi întreținute corespunzător, astfel fiind asigurată capacitatea optima de transport ȋn 

caz de ape mari. 

Reprezentanţii administraţiei publice locale au făcut acţiuni de 

conștientizare/informare/ îndrumare a populației privind necesitatea păstrării stării de 

igienizare a cursurilor de apă şi au avertizat cetăţenii (în special riveranii), asupra 

consecinţelor nerespectării normelor legale din domeniul apelor şi a administrării domeniului 

public.  
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In perioada verificărilor, s-a constatat un grad mai mare de preocupare asupra 

subiectului, cu participare numeroasă a cetăţenilor şi a factorilor de răspundere,  la nivel de 

comună; 

6. Măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor : 

6.1. Masuri ce se impun pentru remedierea deficientelor : 

1. Finalizarea lucrărilor de curăţare, decolmatare şi reprofilare a șanțurilor  şi rigolelor 

de scurgere a apelor pluviale, în localităţi. 

Termen:  18.06.2021 

2. Urmărirea, în permanenţă, a modului în care sunt întreținute șanțurile şi rigolele de 

scurgere a apelor pluviale din zona localităţilor. 

Termen: Permanent 

3.  Finalizarea lucrărilor de îndepărtare a vegetaţiei lemnoase şi ierboase in exces de 

pe cursurile de apă neamenajate din zona localităţilor, in vederea asigurării secţiunilor de 

scurgere a apelor mari. 

Termen:  18.06.2021 

4. Menţinerea, ȋn permanenţă, a secţiunilor de scurgere a apelor mari, pe cursurile de 

apă din zona localităţilor, prin executarea periodică a lucrărilor de defrișare a vegetaţiei 

lemnoase  şi curăţarea vegetaţiei acvatice. 

Termen: Permanent 

5. Asigurarea, ȋn permanenţă, a secţiunilor de scurgere a apelor mari, ȋn zona podurilor  

şi podeţelor, prin executarea periodică a decolmatării acestora. 

Termen: Permanent 

6. Identificarea şi îndepărtarea, a depozitelor de material lemnos de pe formaţiunile 

torenţiale din apropierea zonelor locuite. 

Termen: Permanent 

7. Finalizarea acţiunii de îndepărtare a depozitelor de deşeuri menajere/ animaliere, 

identificate la data controlului, de pe malurile  şi din zona de protecție a cursurilor de apă. 

Termen:   18.06.2021 

8. Menţinerea, în permanenţă, a stării de igienizare a cursurilor de apă, din zona 

localităţilor, prin acţiuni de verificare  şi îndrumare a populaţiei, privind depozitarea deșeurilor 

de orice natură. 

Termen: Permanent 

9. Conştientizarea populației, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996 

– Legea Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a preîntâmpina fenomenul 

de depozitare a deșeurilor de orice natură, în albia, pe malurile şi în zona de protecţie a 

cursurilor de apă. 

Termen: Permanent 

 

6.2. Sancțiuni aplicate: 

U.A.T. comuna Barcea a încălcat prevederile art. 87, pct. 60 din Legea Apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care UAT comuna Barcea nu 

a asigurat curățarea cursurilor de apă și a malurilor acestora pe raza localităților, precum și 

neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, pentru 

care a fost sancționată cu Avertisment de către reprezentantul S.G.A. Galați.  
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Menționăm ca la data controlului pe raza comunei Barcea au fost constatate 

depozitări însemnate de ambalaje tip PET pe malurile cursului de apa Bârlad și pe canalul de 

desecare din zona localității Podoleni. 

De asemenea U.A.T. Drăgușeni a fost avertizata verbal pentru neluarea masurilor 

specifice de salubrizare și întreținerea cursurilor de apă verificate.  

    În urma acestei acţiuni de verificare şi control s-a constatat că majoritatea C.L.S.U. 

verificate au realizat lucrările pentru îndepărtarea depozitelor de deşeuri şi de material lemnos 

de pe malurile şi din albiile cursurilor de apă din intravilan, cu deosebire din secţiunile de 

scurgere ale podurilor şi podeţelor, de pe sectoarele de râu verificate. 

 

          p. Director S.G.A. Galați 

       insp.g.a. Panaite Marius Mirel 

 

 

 

     p.Șef Birou Situații de Urgență, 

             ing.Silvia Oprea 


