
 

 

 

 

Către, 

Instituția Prefectului Județul Galați 

 

Informare 

 

 

Urmare a adresei dumneavoastră numărul 5740/07.06.2022,  înregistrată la 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați cu numărul 4828/07.06.2022, vă transmitem 

sinteza raportului privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate  şi intreţinute şanţurile  şi rigolele in localitaţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. 

Acţiunea a fost programată a se efectua de către comisia constituită conform 
Ordinului nr. 161/18.04.2022, completat și modificat cu Ordinul nr. 165/20.04.2022 emis 
de Instituţia Prefectului judeţului Galați, in perioada 15 aprilie – 31 mai 2022. 

Au fost verificate sectoare a 47 cursuri de apă  şi 7 torenţi – afluenţi ai râurilor Siret, 
Bârlad şi  Prut, cât și Fluviul Dunărea pe raza municipiului Galați, ce tranzitează 32 unităţi 
administrativ teritoriale din judeţul Galați astfel: 

- 2 municipii: Galați și Tecuci; 

- 1 oraş: Târgu Bujor.  

- 29 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 Voda, comuna Drăgușeni, comuna Vânători, comuna 
Frumușița, comuna Măstăcani, comuna Fârțănești, comuna Bălăbănești, comuna 
Suceveni, comuna Ghidigeni, comuna Poiana, comuna Umbrărești). 

Existenţa depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile  şi în 
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 cantităţi mai mari, 
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în comunele Vânători și Frumușița, iar în cantităţi mai mici pe teritoriul unităților 
administrativ teritoriale Cuca, Nicorești și Buciumeni. 

Starea de salubrizare şi igienizare a reţelei hidrografice este în general bună, acest 
aspect  datorându-se  atât acţiunilor efectuate în anii anteriori cât și acțiunilor de control 
desfășurate ȋn cadrul proiectului ,,Curățăm România’’. 

Au fost identificate depozite mai însemnate cantitativ de material lemnos pe malurile 
cursului de apă Tecucel din comuna Buciumeni și pe cursul de apă Valea Rea în comuna 
Nicorești. 

Secţiunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor şi podeţelor din localităţi, 
sunt asigurate, pe raza județului Galați, în mai multe localități, fiind în derulare lucrări de 
refacere și redimensionare a mai multor poduri și podețe, în majoritatea lor realizate pe 
drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Galați. 

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

Modul în 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 
ȋntreţinute in general corespunzător, acţiunea de decolmatare a acestora fiind ȋn derulare 
ȋn marea majoritate a localităţilor. 

În municipiul Galați (cartier Filești) și comuna Cuca, rigolele şi şanţurile stradale 
prezintă un grad ridicat de colmatare, starea de salubrizare a acestora fiind 
necorespunzătoare. 

Mentionăm 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, în marea lor majoritate, 
vegetație acvatică de talie înaltă ce poate ȋngreuna curgerea liberă a apelor, drept pentru 
care au fost trasate măsuri prin procesele verbale de constatare, privind ȋndepărtarea 
acesteia.  

În vederea prevenirii producerii de inundații 

În anul 2021 S.G.A. Galați a efectuat lucrări de decolmatare în colaborare cu  
U.A.T. Glăvănești, județul Bacău și U.A.T.-urile Corod, Șendreni, Brăhășești, Cudalbi și 
Bălăbănești din județul Galați. 

 
De asemenea, ȋn anul 2022 S.G.A. Galați a realizat lucrări de decolmatare 

colaborare cu  U.A.T. comuna Vânători, pentru: 
 Asig. cap. de transport a albiei minore r. Valea lui Manolache, L=2,6 km,  intravilan 

loc. Odaia Manolache, com Vânători,  jud. Galați; 
 



Menționăm că 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 ȋntreținute corespunzător, astfel fiind asigurată capacitatea optimă 
de transport ȋn caz de ape mari. 

 

 

Sancțiuni aplicate: 

U.A.T. comuna Vânători a ȋncălcat prevederile art. 87, pct. 60 din Legea Apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care U.A.T. comuna 
Vânători 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.  

Menționăm ca la data controlului pe raza comunei Vânători au fost constatate 
depozitări ȋnsemnate de ambalaje tip PET pe malurile cursurilor de apă Valea lui 
Manolache, Valea Negurii și Calica. 

De asemenea, U.A.T. comuna Frumușița a ȋncălcat prevederile art. 87, pct. 60 din 
Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care 
U.A.T. comuna Frumușița 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.  

Menționăm ca la data controlului pe raza comunei Frumușița au fost constatate 
depozitări ȋnsemnate de ambalaje tip PET și gunoi de grajd pe malurile cursurilor de apă 
Frumușița și Ijdileni. 

În urma acestei acţiuni de verificare şi control s-a constatat că majoritatea 
Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență 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. 

 

Cu respect, 

Director 

ing. Ciprian Florin IOSIP 


