COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BUZAU
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
GENERATE DE INUNDAŢII , FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRI ACCIDENTALE
S.G.A. VRANCEA
Nr.
2325 / 27.05.2020

RAPORT
privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea
starii de salubrizare a localitatilor , cursurilor de apa ,
lacurilor de acumulare , baltilor si malurilor acestora si a
cailor de comunicatie , la nivelul judetului Buzau
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 43/2020
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, ale 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
fenomene
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă
hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră,
precum
si
ale
Programului
principalelor
actiuni
ale
Comitetului
Ministerial pentru Situatii de Urgenta (CMSU ) pentru anul 2020 , in
vederea
diminuarii
pagubelor
produse
de
inundatii
generate
de
revarsari ale cursurilor de apa sau din scurgeri de pe versanti ,
se desfasoara in perioada 08.04.2020 – 15.05.2020, acţiunea de verificare
a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi caile
de
comunicatie , la nivelul judetului Buzau, aprobată de Ministrul Mediului,
Apelor şi Pădurilor şi a Ordinului Prefectului judeţului Buzau
nr.
283/28.04.2020
privind aprobarea Programului şi constituirea Comisiei de
verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă şi a
cailor
de
comunicatie, pe raza judeţului Buzau.
La această acţiune au participat:
-reprezentanți de la : Institutia Prefectului Judetul Buzau
, SGA
Vrancea, G.N.M. Comisariatul Judetean Buzau, I. J.S.U. Buzau
și
reprezentanți de la unitățile administrativ teritoriale verificate.
Au
fost
verificate
prin
sondaj
urmatoarele
cursuri
de
apa/localitati :
Din cele 5 unități administrativ teritoriale nominalizate
în
vederea verificarii au fost controlate 4 UAT – uri , astfel :
13.05.2020 – com. Puiesti : raul Rm. Sarat;
14.05.2020 – mun. Rm. Sarat : raul Rm. Sarat;
- com. Grebanu : rau Grebanu;
15.05.2020 - com. Topliceni : raul Rm. Sarat , rau Greban , torent
Baba, torent Cacova si torent Baltatu.
U.A.T..Ramnicelu nu a fost verificata din cauza conditiilor
de carantinare instituite la nivelul localitatii.
În urma verificării în teren s-au constatat următoarele:
I. Modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la
verificările efectuate în anul 2019.
UAT -urile controlate au îndeplinit , in totalitate , măsurile
trasate la verificările din anul 2019 .
II. Existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi
în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a
podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea
scurgerii.

Cursurile de apă verificate şi localităti aferente:
- număr cursuri de apa verificate: 5
- raul
Rm.
Sarat , rau Greban
, torent Baba, torent Cacova si
torent Baltatu .
Depuneri de deşeuri menajere,
gunoi de grajd, resturi vegetale şi
deşeuri lemnoase existente la data controlului pe malurile şi în albiile
cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi
podeţelor:
- nr. total depozite : 8;
- cantităţi (mc): 99 mc;
- localizare:
o com.
Puiesti 3 depozite / cca 24,5 mc;
o com. Topliceni
1 depozit / cca 20 mc;
o mun.
Rm. Sarat 1 depozit / cca 20 mc;
o com.
Grebanu 3 depozite / cca 34,5 mc;
In
majoritatea
punctelor
verificate
s-au
identificat
placute
avertizoare interzicere depozitare deseuri.
Nu au fost identificate depozite de
material lemnos
pe
malurile
sau in zona de protectie a cursurilor de apa verificate.
- Pagube potenţiale: afectare sol, posibila afectare a cursului de apa.
III. Modul în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele
de scurgere a apelor pluviale în localităţi :
Starea şanţurilor şi rigolelor de scurgere:
U.A.T. Puiesti există santuri de colectare a apelor pluviale
în proporţie de
cca 60%, din care cca 80% sunt colmatate ;
U.A.T.
Topliceni există santuri de colectare a apelor
pluviale în proporţie de 100%, din care
cca. 2% sunt colmatate;
U.A.T.
Rm. Sarat există santuri de colectare a apelor
pluviale în proporţie de
cca 90%, din care cca. 10% sunt colmatate;
U.A.T. Grebanu există santuri de colectare a apelor pluviale
în proporţie de
cca 80%, din care cca. 20% sunt colmatate;
- Situaţii deosebite înregistrate cauzate de inexistenţa/neîntreţinerea
acestora : Nu s-au semnalat situatii deosebite.
Starea cursurilor de apă pe raza localităţilor :
Cursurile
de
apa
verificate , asigură tranzitarea apelor
la
debite medii şi mari.
Situaţii
deosebite
înregistrate
cauzate
de
neîntreţinerea
acestora : În anul 2019 nu s-au produs evenimente deosebite.
IV.

Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de
produs
inundații
în
anul
2019
(inclusiv
cele
autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și
remediere realizate:
În anul 2019 nu s-au produs inundații datorate
cursurilor de apă.
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de
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