
Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Alba a aprobat Raportul 

privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase inregistrate 

pe raza judetului Alba in perioada 1-31 august 2016 

 

Joi, 15 septembrie 2016, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba s-a întrunit 

în şedinţă extraordinară sub conducerea prefectului judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. 

Pe ordinea de zi s-au aflat prezentarea Raportului privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza județului Alba în perioada 1-31 august 

2016, aprobarea Proiectului de hotărâre a acestui raport dar şi diverse. 

În perioada respectivă, vremea pe teritoriul județului Alba s-a caracterizat prin 

manifestări de instabilitate accentuată. Aversele de ploaie căzute au avut  caracter torențial în 

unele zone, iar cantitățile de precipitații  au măsurat în medie până la 20-25 l./mp./24 ore, dar pe 

arii restrânse, acestea au atins și 40-60 l./mp./24 ore. Ca urmare  a precipitațiilor abundente, 

nivelurile pe cursurile de apă au fost în creștere, fapt ce a dus la formarea de  viituri  în  special  

în  zonele cu torenţi, pâraie sau râuri mici necodificate și nesupravegheate hidrometric. La 

posturile hidrometrice de pe raza județului Alba nu au fost atinse s-au depășite Cotele de 

Apărare pe niciun curs de apă monitorizat. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a monitorizat evoluţia fenomenelor și 
a coordonat acțiunile de intervenție. Serviciile profesioniste şi cele voluntare pentru situaţii de 

urgenţă au participat la  19 intervenții  în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cîmpeni şi Sebeş. Specialiștii 
desemnați prin ordin al prefectului s-au deplasat în teren pentru evaluarea pagubelor. Valoarea 

totală a pagubelor se ridică la 659,22 mii lei. Au fost afectate locuinţe şi anexe gospodăreşti ale 

populaţiei, podeţe, poduri, terenuri agricole, fâneţe, drumuri judeţene, comunale, vicinale, de 

exploataţie agricolă, săteşti, forestiere. Nu s-au înregistrat victime umane. 

Instituția Prefectului – județul Alba va transmite către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice şi Ministerul Afacerilor Interne, Raportul  privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza județului Alba în perioada 1-31 august 

2016 şi Hotărîrea CJSU prin care acesta a fost aprobat. 

Propunerile înaintate ministerelor sunt: 

 Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 191,66 

mii lei, în bugetul Consiliului Județean Alba, pentru refacerea drumului județean DJ 750C și a 5 

podețe. 

 Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 261 mii 

lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Horea, pentru refacerea DC 119 , DC 122, drum 

vicinal Mătișești, drum forestier Valea Bulzului și a unui podeț. 



 Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 11,62 mii 

lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Ponor pentru refacerea DC 106 și a unui podeț. 
 Alocarea din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului a sumei în valoare de 143,02 

mii lei, în bugetul Consiliului Local al comunei Sălciua, pentru refacerea DC 130, DC 104, 3 

drumuri sătești, 2 drumuri de exploatație agricolă, 1 pod și 25 podețe. 

,,Raportul de sinteză a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Instituţia Prefectului va face toate 

demersurile necesare pentru ca ministerele de resort să aloce fonduri pentru ca efectele provocate 

de ploile torenţiale să fie înlăturate iar infrastructura distrusă să fie refăcută”, afirmă prefectul 

Mihaela Maria Albu. 
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