MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 15/08.06.2022
În conformitate cu prevederile:
- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor şi pădurilor şi
ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situațiilor de urgență generate de 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;
- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- ordinul Prefectului nr. 35/17.02.2022 privind constituirea comisiilor pentru
constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor
hidrometeorologice periculoase;
Luând în considerare:
‒
Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din
perioada martie-iunie 2022.
Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice
periculoase din perioada martie-iunie 2022, conform anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de
preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile
administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

P R EFECT
CLAUDI A GI LI A

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
DIN PERIOADA MARTIE-IUNIE 2022

Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Construcţie hidrotehnică
1. − avarierea apărării de mal executată din
gabioane, L=0,01 km
Pod
− coborârea talvegului pârâului a condus la
2. dislocarea unei bucăți de beton, de cca. 2
mc, din fundația protecției culeei, producând
eroziunea malului stâng, amonte de pod
Drum pietruit (L=0,5 km)
3. − terasament spălat, crearea de făgașe,
denivelări și gropi
Sere și solarii
− afectate structura metalică și folia serelor și
4. solariilor (S=15.000 mp, grad de afectare
peste 80%); deținători persoane fizice și
juridice
Drumuri de exploatare (L=7,5 km) - DE
447/1-2 km, DE 449-3 km, DE 457/15. 1,5 km, DE440/1-1 km
− terasament spălat, crearea de făgașe,
denivelări şi gropi
Drumuri de exploatare (L=2,85 km) 6.
DE 319/1-1,2 km, DE 32/1-0,8 km, DE

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Oraș Pucioasa, Cartier Diaconesti, Str.
Diaconeştilor

50 P.-V. nr. 10296/10.05.2022

Oraș Pucioasa, strada Zefirului, punct
„Trainica”

550 P.-V. nr. 12129/ 31.05.2022

Oraș Pucioasa,strada Merișor

Comuna Băleni, satele Băleni-Români și
Băleni-Sârbi

50 P.-V. nr. 12129/31.05.2022

- 1 P.-V. nr. 7226/ 06.04.2022

Comuna Băleni, sat Băleni-Sârbi

- P.-V. nr. 10051/25.05.2022

Comuna Băleni, sat Băleni-Români

- P.-V. nr. 10051/25.05.2022

1

Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile,
la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

30/1-0,85 km
− terasament spălat, crearea de fagaşe,
denivelări şi gropi
Drum local asfaltat (L=0,1 km)
− alunecare de teren ce a distrus platforma
drumului pe o lungime de cca. 100 m, cu
7.
antrenarea materialului pe o lăţime de cca. 2
m şi distrugerea părţii carosabile pe o
suprafaţă de cca. 2 mp.
Drum local betonat (L=0,2 km)
− alunecări de teren ce au afectat partea
carosabilă, în 3 puncte, cu lungimi cuprinse
8.
între 10 - 30 m şi tasarea fundaţieipărţii
carosabile pe o lungime de cca. 200 m şi o
lăţime de cca. 1,5 m
DJ 710, L=0,08 km
− reactivarea alunecării de teren, din cauza
infiltraţiei apelor pluviale, ce a afectat drumul
9.
judeţean DJ 710, pe o lungime de cca. 80
ml, în zona staţiei de autobuz prin tasarea
şiprăbuşirea terenului din zona drumului

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Comuna Bărbulețu, satul Gura Bărbulețu,
Uliţa După Deal

1750 P.-V. nr. 3043/30.05.2022

Comuna Bărbulețu,
UliţaPleşii Mici

2000 P.-V. nr. 3043/30.05.2022

satul

Bărbulețu,

Comuna Bezdead, satul Broşteni, punct
„Staţia de autobuz"

2500 P.-V. nr. 4246/09.05.2022

cu antrenarea Comuna Bezdead, satul Măgura, punct
si crearea de „Burica”

250 P.-V. nr. 4246/09.05.2022

DJ 710, L=0,02 km
− reactivarea alunecării de teren, cauzată de Comuna Bezdead, satul Tunari, punct
11.
infiltraţia apelor pluviale, ce a afectat drumul Intersecţie DJ715-DJ710
judeţean

600 P.-V. nr. 4246/09.05.2022

DC4, L=0,05 km
− alunecare de teren
10.
terasamentului drumului
denivelări
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Sere și solarii
− afectată folia serelor și solariilor (S=4.000
12.
mp, grad de afectare 100%); deținători
persoane fizice și juridice
Școala Gimnazială „Panait Georgescu”
− a fost smulsă învelitoarea acoperișului din
13. tablă zincată pe o suprafață de cca. 150 mp,
fiind afectată tencuiala sălilor de curs, ca
urmare a scurgerii apelor din precipitații
Solarii
− afectată folia a 3 solarii (S=1.500 mp, grad
14.
de afectare 100%); deținător persoană fizică
Stoica Ionica
Drumuri de exploatare (L=4,2 km) - DE
433/1-1 km, DE 296-2,2 km, DE 421/115. 1 km
− terasament spălat, crearea de fagaşe,
denivelări şi gropi
Punte pietonală
16. − deplasarea stâlpilor de susţinere ai căii de
rulare din lemn, pe o lungime de cca. 100 m
Drumuri de exploatare (L=3,8 km) - DE
63-1,1 km, DE 53-1,2 km, drum vicinal
17. 38 -1,5 km
− terasament spălat, crearea de fagaşe,
denivelări şi gropi

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Localizarea obiectivului

Comuna Bucșani, satele Bucșani, Hăbeni
și Racovița

Comuna Dobra,
Principală, nr. 568

satul

Dobra,

str.

Comuna Dobra, satul Mărcești, zona
„Stadion”

- 2 P.-V. nr. 3829/12.04.2022

100 P.-V. nr. 2014/06.04.2022

- 3 P.-V. nr. 2014/06.04.2022

Comuna Dobra, sat Dobra

- P.-V. nr. 3021/25.05.2022

Comuna Dobra, sat Dobra

150 P.-V. nr. 3021/25.05.2022

Comuna Dobra, sat Mărceşti

- P.-V. nr. 3021/25.05.2022

Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile,
la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.
3 Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile,
la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Construcţie hidrotehnică
18. − apărarea de mal din gabioane (L=0,05 km)
a fost deteriorată
Eroziune de mal și alunecare de teren
mal drept râul Dâmbovița
− lungime de peste 250 m, concavitate de
19. cca. 50 m și înălțime de cca. 20 m cu
diminuarea suprafețelor proprietăților din
vecinătate, dist.=6-7 m până la locuințele din
zonă
Eroziune mal stâng râu Dâmbovița,
amonte (L=200 m) și aval (L=100 m)
20.
de
punte
pietonală
RâncaciovGeangoești
Eroziune mal stâng râu Dâmbovița,
21. amonte (L=200 m) și aval (L=150 m)
de punte pietonală Ungureni-Mogoșești
Străzi (4 km) și drumuri de exploatare
(1 km)
22.
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
șleauri și băltiri

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Localizarea obiectivului

Comuna
„Islaz"

Dobra,

sat

Mărceşti,

Punct

Comuna Dragomirești, satul Decindeni,
zona „Onică Victor”

100 P.-V. nr. 3021/25.05.2022

7000

N.C. nr. 4718/28.04.2022 și
N.C. nr. 5415/12.05.2022

Comuna Dragomirești

-

N.C. nr. 6001/27.05.2022

Comuna Dragomirești

-

N.C. nr. 6001/27.05.2022

Comuna Finta, sat Finta Veche, zona
Strada Dealului

15 P.-V. nr. 3457/11.05.2022

Străzi (2 km) și drumuri de exploatare
(1 km)
Comuna Finta, sat Gheboaia, zona strada
23.
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi, Bisericii și strada Iazului
șleauri și băltiri

9 P.-V. nr. 3457/11.05.2022

Școala Gimnazială „Buică Ionescu”
− a fost smulsă învelitoarea acoperişului din
Comuna Glodeni,
24. tablă zincată pe o suprafaţă de cca. 100 mp,
Centru, nr. 4
fiind afectată tencuiala sălilor de curs de la
etajului II al clădirii realizate din cărămidă şi

satul

4

Glodeni,

str.

300 P.-V. nr. 2465/05.04.2022

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

25.

26.
27.

28.

Obiectiv afectat
beton, ca urmare a scurgerii apelor provenite
din precipitaţii
DE 359, DE 359/3, DE 347/1, DE 354,
DE 321/3, DE 437/1, DE 406 (L=11,67
km)
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
şleauri și băltiri
DE 2, DE 44 (L=3,8 km)
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
şleauri și băltiri
DC 125 - Bazin apă, L=0,06 km
− spălare terasament pietruit și alunecare
teren
1. DN 72A 0-0,530 km Iosif Dorin
2. La Musati - 170 ml
3. DE 1097- La Nelu Vlad - 350 ml
− terasament parte carosabilă spălat, șiroiri,
formarea de făgașe și șleauri

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Comuna Gura Șuții, sat Gura Șuții

35 P.-V. nr. 3506/27.04.2022

Comuna Gura Șuții, sat Speriețeni

11 P.-V. nr. 3506/27.04.2022

Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mari

0,18 P.-V. nr. 2649/03.05.2022

Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei

3,15 P.-V. nr. 2649/03.05.2022

1. DS 650-Uliţa Morii - 360 ml
2. DS 886- 120 ml
3. DS 934- 100 ml, DS 136-Ilie Voicila29.
Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mici
200ml
− terasament parte carosabilă spălat, șiroiri,
formarea de făgașe și șleauri

2,34 P.-V. nr. 2649/03.05.2022

1. DC 123 0- 0,460 Antone - lordache
2. DE 28- Spătărești - 870 ml
30. 3. DS 99 La Tudor -130 ml
Comuna Malu cu Flori, sat Copăceni
− terasament parte carosabilă spălat, șiroiri,
formarea de făgașe și șleauri

4,30 P.-V. nr. 2649/03.05.2022

5

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Livadă de pomi fructiferi, proprietari
Cocean Mihaela și Cocean Petruț (L≈20
31.
m, l≈6 m, S≈80 mp)
− alunecare de teren
Livezi de pomi fructiferi (meri, cireși,
peri, pruni etc.)
− afectate pe o suprafață de peste 250 ha în
32. proporție de peste 80%.
Legume
− afectate pe o suprafață de peste 5 ha în
proporție de 100%.
Drum comunal asfaltat DC 125 A, L=0,8
33. km
− distrugerea acostamentului drumului
Drum sătesc pietruit DS 698, L=0,17
km
34.
− terasament spălat, crearea de făgaşe,
denivelări şi gropi
Pod
35. − coborârea talvegului râului a condus la
afilierea fundaţiei pilei podului

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Comuna Malu cu Flori

-

N.C. nr. 2845/12.05.2022

Comuna Malu cu Flori

- P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei,
Punct „Iosif Dorin"

5 P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei,
Punct „La Muşaţi"

3,5 P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei,
DC 125B, Punct „Capul Coastei"

500 P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Eroziune de mal drept Râul Dâmboviţa, Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei,
L=0,2 km
Punct „Stadion"

- P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Podeţ tubular
− incapacitatea preluării debitelor crescute,
Comuna Malu cu Flori, sat Malu cu Flori,
37. datorită subdimensionării podeţului, a condus
Punct „La Bălăşoi"
la distrugerea capetelor acestuia şi blocarea
accesului către cartierul Bălăsoi

500 P.-V. nr. 3174/02.06.2022

36.

6

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Drumuri pietruite: DC 125 (L=1,2 km),
UliţaMateeşti (L=0,2 km)
38.
− terasament spălat, crearea de făgaşe,
denivelări şi gropi
Drumuri comunale (L=1,5 km) şi de
exploatare (L=8 km)
39.
− terasament spălat, crearea de fagaşe,
denivelări şi gropi
Pod pe DC117
− afuierea pilelor podului din beton din cauza
coborârii talvegului şi eroziunii de mal stâng,
amonte şi aval de pod, pe o lungime de cca.
40. 150+250m, cât şi eroziune de mal drept,
aval de pod, pe o lungime de cca. 50 m şi
distrugerea apărării de mal din gabioane, pe
o lungime de cca. 20 m, putând afecta două
gospodării şi DC117
Drumuri comunale (L=1,4 km) şi de
exploatare (L=10 km), L. totală=11,4
41. km
− terasament spălat, crearea de fagaşe,
denivelări şi gropi
Eroziune de mal
− eroziune mal drept pe o lungime de cca.
42.
300 m, apropiindu-se la cca. 15m. de
DJ702B
Drum de exploatare forestier Glava
(L=0,02 km)
43.
− scurgerile de pe versanţişi debitele de
viitură au favorizat producerea alunecării de

Localizarea obiectivului

Comuna Malu cu Flori, sat Micloşanii Mari

Comuna Mănești, sat Măneşti

Comuna Măneşti, sat Măneşti

Comuna Moroeni, sat Pucheni

7

10,5 P.-V. nr. 3174/02.06.2022

40 P.-V. nr. 3558/02.05.2022

Comuna Măneşti, sat Măneşti, DC117

Comuna
Măneşti,
sat
Pământeni, zona “Treime”

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

10000 P.-V. nr. 4496/02.06.2022

100 P.-V. nr. 4496/02.06.2022

Drăgăeşti-

- P.-V. nr. 4496/02.06.2022

500 P.-V. nr. 6989/24.05.2022

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

teren până la limita cu drumul de exploatare;
singura cale de acces către pensiunea
„Doina” și proprietățile d-nelor Raicu Ioana
Laura și Ivan Alina Elena
Drum comunal DC 147 Moroeni- Muscel
(L=1 km)
44. − scurgerile de pe versanţi au spălat
agregatele minerale şi au creat fagaşeşi
denivelări
Construcţii
hidrotehnice
(Canal
Vizitoiu) – Romsilva
45.
− a fost distrusă amenajarea din dale de
beton pe o lungime de cca. 100 ml.

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Comuna Moroeni, sat Muscel, DC 147
Moroeni- Muscel

50

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct
„Pensiunea Maria"

500

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Construcţii hidrotehnice (Canal Glava)
– Romsilva
Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct
46.
− a fost distrus pragul de fund din beton pe o „Moiceanu"
lungime de cca. 20 ml

150

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Podeţ din beton
− a fost distrus podeţul din beton cu Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct
47.
suprastructura din metal - cale de acces „Antofie Gheorghe"
către proprietatea Antofie Gheorghe

15

P.-V. nr.7544/06.06.2022

-

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Anexă gospodărească (familia Antofie
Gheorghe)
48. − a fost distrusă anexa din BCA, lemn şi Comuna Moroeni, sat Pucheni
învelitoare din tablă, cu suprafaţa de cca. 20
mp(aparate electrocasnice, scule şi unelte),

8

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Localizarea obiectivului

grad de afectare 100%
Drum comunal Glava (L=0,5 km)
− Scurgerile de pe versanţi au spălat Comuna
Moroeni,
sat
Pucheni,
49.
agregatele minerale şi au creat făgaşeşi Ramificaţie Boerescu şiRamificaţieGlava
denivelări
Anexă gospodărească (familia Duia
Oana Elena)
− din cauza scurgerilor de pe versanţi au fost
50.
Comuna Moroeni, sat Pucheni
afectate locuinţa, anexa (foişor din lemn) şi
aparate electrocasnice, scule şi aparatură
muzicală, grad de afectare 50%

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

100

P.-V. nr.7544/06.06.2022

-

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Drum judeţean pietruit DJ714A, sector
Moroeni - cabana Cerbul (L=1 km)
51. − scurgerile de pe versanţi au spălat Comuna Moroeni, sat Dobreşti
agregatele minerale şi au creat făgaşeşi
denivelări

300

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Împrejmuire cimitir Biserica Adormirea
Maicii Domnului (L=0,02 km)
52. − scurgerile de pe versanţi au cauzat Comuna Moroeni, sat Moroeni
prăbuşirea zidului din piatră pe o lungime
cca. 20 m.

12

P.-V. nr.7544/06.06.2022

3

P.-V. nr.7544/06.06.2022

Drum judeţean DJ 714, sector GlodSanatoriul Moroeni (L=0,1 km)
53. − scurgerile de pe versanţi au cauzat Comuna Moroeni, sat Glod
colmatarea şanţurilorşi aport de aluviuni pe
partea carosabilă

9

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

54.

55.

56.

57.

Obiectiv afectat
Pod
− coborârea talvegului a condus la afuierea
fundatiei pilei podului și distrugerea
gabioanelor de protecție a culeei de pe malul
stâng
Eroziune mal drept pr. Râu Alb, L=0,2
km, până la cca. 3 m de un drum de
acces către 3 proprietăți.
Drumuri locale pietruite (Str. Nemţilor0,5 km, Str. Vârf-1,5 km)
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
şleauri și băltiri
DC 132 Ferestre-Dealu Frumos, L=0,2
km
− crăpături și denivelări în covorul asfaltic

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Localizarea obiectivului

Comuna Pietrari, sat Pietrari, strada Valea
Câmpului

700 P.-V. nr. 2023/02.05.2022

Comuna Pietrari,
„Valea Câmpului”

500 P.-V. nr. 2023/02.05.2022

sat

Pietrari,

punct

Comuna Râu Alb, sat Râu Alb de Sus

10 P.-V. nr. 2988/04.05.2022

Comuna Runcu, satul Ferestre

1000 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Eroziune
de
mal
stâng
Pârâul
58. Ialomicioara II, aval de Pod Ferestre, Comuna Runcu, satul Ferestre
pe o lungime de cca. 25m

80 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

1 casă - familia Lorin Popescu
− eroziunea de mal activă s-a apropiat la cca.
59. 1,5 metri de casă, producând fisuri până la
baza fundaţiei de cca. 10 cm şi cu adâncime
de cca. 50 cm
1 gospodărie
60. − eroziune de mal (Pârâul Ialomicioara II) cu
afectarea a cca. 20 mp din teren
1
gospodărie
(familia
Iulică
61. Teodorescu)
− eroziunea
de
mal
activă
(Pârâul

Comuna Runcu,
Principală, nr. 66

satul

Piatra,

Str.

Comuna Runcu, satul Piatra,
Principală, nr. 96, punct „Milu"

str.

Comuna Runcu, Str. Principală, nr. 69,
sat Runcu

10

-

P.-V. nr. 4015/10.05.2022

-

P.-V. nr. 4015/10.05.2022

-

P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Localizarea obiectivului

Ialomicioara II) s-a apropiat la cca. 12 metri
de o anexă (grajd), erodând o parte din
grădina casei.
DC 134, L=0,1 km
62. − alunecare de teren ce a distrus partea
carosabilă pe un sens de circulaţie
Eroziune de mal stâng pr. Ialomicioara
63.
II, L=0,1 km
Construcție hidrotehnică, L=0,025 km
64. − eroziune de mal pr. Ialomicioara II până la
limita cu acostamentul DJ 712A

Comuna Runcu, sat Brebu

150 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Comuna Runcu, sat Bădeni, punct „Zonă
recreere"

300 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Comuna Runcu, sat Bădeni, pod Istrăteşti

80 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Comuna Runcu, sat Bădeni, amonte de
Eroziune de mal drept pr. Ialomicioara
pod Vasilescu, la limita cu strada
II (L=0,025 km)
Istrăteşti
DJ 712A, L=0,06 km
− alunecări şi tasări de teren care au creat
66.
Comuna Runcu, punct „Pripor"
făgașe și denivelări, care afectează atât
infrastructura, cât si siguranţa traficului rutier
65.

Podeţ
67. − podeţ subdimensionat, s-au
elementele din beton ciclopian
Podeţ
68. − podeţ subdimensionat, s-au
elementele din beton ciclopian
2 podeţe
69.
− podeţe subdimensionate, s-au

80 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

1500 P.-V. nr. 4015/10.05.2022

prăbuşit

Comuna Șotânga, satul Teiş, str. Teiul
Doamnei

68

N.C. nr. 3996/21.03.2022 4
(P.-V. 9460/16.06.2021)

prăbuşit

Comuna Șotânga,
Văcăreştilor

60

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

60

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

prăbuşit

satul

Teiş,

str.

Comuna Șotânga, satul Teiş, str. Pădurii

4

În nota de constatare nr. 3996/21.03.2022 se precizează că „obiectivele menționate în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr. 9460/16.06.2021 au continuat să se degradeze având în
vedere că nu au fost alocate niciun fel de fonduri pentru refacerea obiectivelor, cantitatea de balast folosită (obținută în baza Legii Apelor nr. 107/1996 în cursul anului 2021) fiind insuficientă pentru
acoperirea necesarului pentru refacerea drumurilor afectate”.
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Localizarea obiectivului

elementele din beton ciclopian
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Podeţ
− podeţ subdimensionat, s-au prăbuşit
elementele din beton ciclopian
Drum vicinal (L=1 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum vicinal (L=0,675 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum vicinal (L=2,5 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum vicinal (L=1,3 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum vicinal (L=3,2 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum de exploatare (L=0,9 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Drum de exploatare (L=1,2 km)
− crearea de făgașe și denivelări
Construcţie hidrotehnică (L=cca. 0,1
km)– SNC PLOIEȘTI
− distrugerea totală a pragului
Străzi (L=0,04 km)
− avariere parţială a terasamentului
Străzi (L=0,05 km)
− avariere parţială a terasamentului şi aripa
mal stâng a podului
Pasaj suprateran
− este afectată suprastructura si calea de

Comuna Șotânga, satul Teiş, str. Preot
Nicolae Popescu
Comuna Șotânga, satul Şotânga, Prunii
Morii- Coboraş
Comuna Șotânga, satul Şotânga, Prunii
Morii-Cap Sat
Comuna Șotânga, satul Şotânga, Prunii
Morii- Sotanga (CF 509)
Comuna Șotânga, satul Şotânga, Prunii
Morii-Mal (CF 519)
Comuna
Șotânga,
satul
Şotânga,
Corlăţesti (CF 29)
Comuna Șotânga, satul Şotânga, DE
516/3 (Câmpuleţ)
Comuna Șotânga, satul Şotânga, DE 514
(Câmpuleţ)

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

60
7
5
17
10
22
6
7

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna Șotânga, satul Şotânga, DC 142
Şotânga- Doiceşti

4000

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
Vălcelei, drum exploatare Mlacă

120

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
Vâlcelei, drum punct""

100

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna
Șotânga,
satul
Şotânga,
intersecție str. Malului cu str. Preot

950

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat
rulare, L=10 ml

82.
83.
84.
85.

Localizarea obiectivului
Abramescu

Pod - SNC PLOIEŞTI
Comuna
Șotânga,
satul
Şotânga,
− este afectată suprastructura si calea de confluența pârâu Vulcana cu valea locală
rulare, L=25 ml
Vâlceaua, pod cale ferata îngustă
Pod - SNC PLOIEŞTI
Comuna Șotânga, satul Şotânga, pod cale
− este afectată suprastructura si calea de
ferată îngustă peste pârâul Vulcana
rulare, L=40 ml
Pod - SNC PLOIEŞTI
Comuna Șotânga, satul Şotânga, pod cale
− este afectată suprastructura și calea de ferată îngustă peste pârâul Vulcana, zona
rulare, L=40 ml
Corlăţeşti
Podeţ
Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
− podeţ subdimensionat, s-au prăbuşit
Vălcelei
elementele din beton ciclopian

1500

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

2500

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

2500

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

68

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

350

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
Vălcelei, punct "Casandra Ion"

200

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
Malului

120

N.C. nr. 3996/21.03.2022
(P.-V. 9460/16.06.2021)

Construcţie hidrotehnică (apărare mal
stâng şi drept din blocuri de beton, Comuna Șotânga, satul Şotânga, str.
86. L=0,057 km)
Vălcelei, confluenţă pârâul Vulcana cu
− distrugerea totală a apărării de mal din vale locală Vâlceaua
blocuri de beton
Construcţie hidrotehnică (apărare mal
drept din gabioane, L=0,050 km)
87. − distrugerea plaselor şi golirea acestora de
material şiprăbuşirea acestora pe o lungime
de 20 ml
Rigole stradale (L=100, H=50, profil
trapezoidal-200 mp)
88.
− distrugerea parţială a rigolelor din beton
cauzată de eroziunea malurilor

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Obiectiv afectat
Solarii
− afectată folia și structura metalică a 5
solarii (S=3300 mp, grad de afectare peste
80%) ale SC ECO LIVE GARDEN SRL; au fost
afectate și culturile de tomate - 80%, legume
și răsaduri - 40%; pentru cultura de tomate,
firma este înscrisă în programul „Tomata”
DE 329, DE 324/2, DE 57, DE 318/1, DE
348 (L=6,24 km)
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
şleauri și băltiri
DE 191/1, DCL 176 (L=2,64 km)
− terasament drum spălat, cu făgașe, gropi,
şleauri și băltiri
DC 5, L=0,03 km
− alunecarea de teren de pe partea dreaptă
din dreptul podețului tubular a afectat
carosabilul drumului pe o lungime de cca. 6
m, o lățime de cca. 2 m şi cu o înălțime de
cca.
3
m,ducând
la
distrugerea
terasamentului drumului comunal, pe un
sens de circulație
2 podețe
− debitele mari au deplasat dalele din beton
și au spălat materialul dintr-un capăt al
podeţului tubular
Drum vicinal pietruit, L=0,4 km
− eroziuni de mal cu îngustarea drumului de
acces către proprietăţi

Localizarea obiectivului

Comuna Uliești, satul Olteni

Comuna Ulmi, sat Ulmi

Comuna Ulmi, sat Viișoara

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

- P.-V. nr. 4199/07.04.2022

18 P.-V. nr. 7268/12.05.2022

8 P.-V. nr. 7268/12.05.2022

Comuna Vârfuri, satul Cojoiu, punctul
„Băicuianu”

500 P.-V. nr. 2014/28.03.2022

Comuna Vișinești, satul Urseiu, punct
„Vali Nica" și punct „Intrare Linie"

150 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, satul Urseiu, punctele
„Stramaturaru", „Leonte Lizeta", „Gurgu
Georgeta” și „Milica Degeratu”

1500 P.-V. nr. 2131/16.05.2022
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Drum comunal pietruit DC6, L=0,2 km
95. − eroziuni de mal cu afectarea drumului
comunal
Drum comunal asfaltat DC6, L=0,01 km
96. − eroziuni de mal cu afectarea părții
carosabile a drumului comunal
3 poduri
97. − afectarea căii de rulare și a infrastructurii
podurilor
Construcţie hidrotehnică
98. − alunecarea de teren ce a deplasat zidul de
sprijin din beton armat
Drum vicinal pietruit Linie, L=2 km
99. − lipsa sistemului de scurgere a apelor a
condus la crearea de făgașe, denivelări
Drum vicinal pietruit, L=0,16 km
100. − eroziune de mal stâng cu distrugerea
terasamentului drumului
Podeț
101. − eroziune de mal ce a afectat podeţul
tubular
Pod
102. − coborârea talvegului a condus la afuierea
pilei podului
Drum vicinal pietruit, L=0,4 km
103. − lipsa sistemului de scurgere a apelor a
condus la crearea de făgașe și denivelări
Drum comunal asfaltat DC7, L=0,12 km
104. − eroziune de mal drept cu afectarea
acostamentului drumului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Localizarea obiectivului

Comuna Vișinești, satul Urseiu, punct
„Musescu"

500 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna
„Troiţa”

200 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Vișinești,

sat

Urseiu,

punct

Comuna Vișinești, sat Urseiu, punctele
„Izvor”, „Costea Banu” și „La Sonda”

1000 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, sat Urseiu, punctul
Şcoala Urseiu

1000 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, sat Urseiu

200 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, satul Vişineşti, punct
„Manta Violeta"

1000 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, satul Vişineşti punct
„Clipea"

300 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna Vișinești, satul Vişineşti, punct
„Mataoana"

700 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Comuna
UliţaLatoi

Vișinești,

satul

Vişineşti,

Comuna Vișinești, satul Sultanu, punct
„Viorica Dobre"
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50 P.-V. nr. 2131/16.05.2022
500 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Localizarea obiectivului

Drum vicinal asfaltat Valea Fetii,
L=0,06 km
105. − infiltrarea apelor pluviale pe sub covorul Comuna Vișinești, satul Sultanu
asfaltic și spălarea materialelor din fundația
drumului
Pod
Comuna Vișinești, sat Dospinești, punct
106. − eroziuni de mal, amonte și aval de pod și
„Dospinești”
distrugerea pragului de fund
Plantație
de
zmeură 5
pe
teren
aparținând SC COFLOR BERTINICO SRL
− a fost afectată dezvoltarea normală a
107.
plantelor, în proporţie de peste 85%;
− a fost distrusă o mare parte din suprafața
fertilă cultivată, creându-se făgașe și ravene
Drum local betonat, L=0,12 km
− distrugerea platformei drumului şi a
parapetului de siguranţă, pe o lungime de
108.
cca. 10 m, cu antrenarea materialului pe o
lăţime de cca. 2 m, spre valea locală
necadastrată
Drum local betonat, L=0,02 km
109. − prăbuşirea platformei drumului şi a părţii
carosabile în zona podeţului tubular
Drum local betonat, S=50 mp
110. − deplasarea plăcilor din beton spre valea
locală necadastrată

5Plantația

Comuna Vișinești

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)
80 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

1500 P.-V. nr. 2131/16.05.2022

- N.C. nr. 2489 /07.06.2022

Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi,
strada Armaş Bunea, punct „Coasta
Mare"

2000 P.-V. nr. 2718/02.05.2022

Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi,
strada Armaş Bunea, punct „Izlaz”

500 P.-V. nr. 2718/02.05.2022

Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi,
strada Armaş Bunea, punct „Parcare"

500 P.-V. nr. 2718/02.05.2022

este finanțată din fonduri europene prin proiectul „Înființare plantație de zmeură” pe măsura M3/2A – Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole.
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Anexă la Hotărârea CJSU nr. 15/08.06.2022
Nr.
crt.
111.

Obiectiv afectat
Străzile Făgetului (L=180
Spătărești (L=250 m) 6

Localizarea obiectivului
m)

și

Comuna Vulcana-Băi

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)
850

6

N.C. nr. 3355/26.05.2022

Străzile fac obiectul proiectului aflat în derulare „Stabilizarea unor alunecări de teren și a două poduri afectate de calamități naturale, în comuna Vulcana-Băi, judeţul Dâmbovița”. În nota de constatare
nr. 3355/26.05.2022 se menționează necesitatea continuării lucrărilor de betonare și stabilizare a alunecărilor de teren, valoarea de 850 mii lei a lucrărilor suplimentare de punere în siguranță fiind
estimativă.
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