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    Nr. _____/S.M./ ___________2019 
 
 
Către, 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 
 Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la  Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț cu nr. 
3408 din 17.05.2019, vă transmitem: 
 

Sinteza raportului final încheiat în urma desfășurării ”Programului privind verificarea  
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și 

 rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari” 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Apelor și Pădurilor, ale Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului 
și pădurilor nr. 1422/192/2012pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență 
generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și ale Programului principalelor 
acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pentru anul 2019, în vederea diminuării pagubelor 
produse la inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți, s-a desfășurat în 
perioada 18.03.-18.04.2019, acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au 
fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a 
apelor mari în județul Neamț. 

Acțiunea s-a desfășurat în baza Programului privind verificarea modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea 
secțiunilor de scurgere a apelor mari în județul Neamț, în anul 2019, aprobat 
prin Hotărârea nr. 4/14.03.2019 emisă de Instituția Prefectului – Județul Neamț. 

La această acțiune au participat reprezentanți de la următoarele instituții: Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Neamț, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Petrodava" al Județului Neamț. 
 Acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă în județul Neamț, s-a 
efectuat la un număr de 77 de Unități Administrativ Teritoriale (2 municipii, 3 orașe și 72 comune cu localitățile 
aferente), fiind verificate un total de 128 cursuri de apă.  

Au fost identificate un număr de 63 de zone cu depozitări neconforme, respectiv 24 zone 
cu depozitări de resturi vegetale, 8 zone cu depozitări de deșeuri rezultate din 
demolări, 5 zone cu depozitari de material lemnos, 22 de zone cu depozitari de deșeuri menajere 
și 4 zone cu depozitări de gunoi de grajd. 

Unitățile Administrativ Teritorialepe teritoriul cărora au fost constatate depozitări neconforme de 
deșeuri și material lemnos mai importante, pe malurile și în albia cursurilor de apă, 
precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor sunt:Borlești, 
Piatra Neamț, Roznov, Bicazu Ardelean, Bicaz, Bicaz Chei, Dămuc, Borca, 
Grințieș, PoianaTeiului, Gârcina, Cândești, Piatra Șoimului, Trifești, 
Ghindăoani, Păstrăveni, Bahna, Vânători-Neamț și Bârgăoani. După încheierea acțiunii, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Neamț prin adresa nr. 3015/07.05.2019 a solicitat la un număr de 15 U.A.T. - uri, 
acolo unde au fost depășite termenele,să comunice finalizarea măsurilor dispuse în procesele 
verbale. Până la data prezentei, ne-au comunicat că au dus la îndeplinire măsurile dispuseun număr de 10 
U.A.T.-uri.U.A.T. Piatra Neamț, Bicazu Ardelean, Piatra Șoimului și Trifești nu au răspuns la solicitările 
din adresa nr. 3015/07.05.2019, transmisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, iarU.A.T. 
Borlești informează că măsurile dispusesunt în desfășurare. 

În urma verificărilor, comisia constituită prin Hotărârea nr. 4/14.03.2019 emisă de Instituția Prefectului 
– Județul Neamț a aplicat pentru fapte care contravin legislației din domeniul gestionării deșeurilor, un număr de 
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7 avertismente conform O.U.G. 2/2001 art. 5, alin. 2, lit. a, la U.A.T. Roznov, Bicazu Ardelean, Grințieș, Poiana 
Teiului, Piatra Șoimului, Păstrăveni și Bahna. 
 În cadrul acțiunii au fost verificate 27 formațiuni torențiale din apropierea zonelor locuite unde nu au 
fost identificate depozite de masă lemnoasă sau deșeuri de lemn. 
 La un număr de 72 U.A.T.-uri șanțurile și rigolele de scurgere sunt în stare corespunzătoare. La U.A.T. 
Gârcina, Trifești, Moldoveni, Bâra și Cordun acțiunea de decolmatare a șanțurilor şi rigolelor de scurgere era 
parţial realizată. 
 În urma verificărilor s-a constatat că în zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă identificate 
în anul 2018 nu s-au produs inundații. 
  
 
   

Cu stimă, 
 
 
 
                DIRECTOR,                                               INGINER ŞEF, 
 

ing. Ion Păvăleanu ing. Stelian Mihăilă 
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