
RAPORT  
privind 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

Actiunea de verificare s-a desfasurat in perioada 09.05.2022-31.05.2022 si s-a efectuat de catre reprezentanți ai 
următoarelor instituții, constituiți în 3 comisii, conform  Ordinului nr. 191/09.05.2022 al Prefectului județului Suceava 

privind constituirea comisiilor mixte de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost 
realizate santuri si rigole in localitatile judetului Suceava, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari:

- Sistemului de Gospodărire al Apelor Suceava;

- Garzii Națională de Mediu - Comisariatul Județean Suceava;

- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bucovina’’ Suceava

- Institutiei Prefectului – Judetul Suceava



• Au fost verificate cele 114 unitati administrativ-teritoriale ale judetului Suceava conform Ordinului nr. 
191/09.05.2022 al Prefectului județului Suceava privind constituirea comisiilor mixte de verificare a modului 

in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate santuri si rigole in localitatile judetului 
Suceava, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari. 

• În urma verificărilor efectuate în teren, au fost întocmite procese verbale semnate de către reprezentanții 
comisiilor și de primari, în calitate de președinți ai Comitetelor locale pentru situatii de urgenta.

Actiunea desfasurata a cuprins verificarea urmatoarelor aspecte:

1. Modul in care au fost realizate masurile si lucrarile stabilite la verificarea din anul 2021:

• Masurile impuse in urma verificarilor efectuate in anul 2021, referitoare la efectuarea sau finalizarea 
actiunii de salubrizare la nivelul localitatilor, concomitent cu ridicarea si valorificarea conforma a tuturor 

tipurilor de deserui, au fost in mare parte realizate.  Specificam ca atat SGA Suceava cat si Garda de Mediu 
– CJ Suceava desfasoara pe parcursul anului verificari ale starii de salubritate a cursurilor de apa, prin 

aplicarea de masuri cu termene de realizare si de verificare a modului de indeplinire a acestora.



• 2. Modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale, precum si modul in 
care au fost intretinute sectiunile de scurgere ale podurilor si podetelor:

Șanțurile și rigolele de scurgere pentru apele pluviale de pe raza localităților verificate sunt în general întreținute 
corespunzător. S-a constatat ca pana la data controlului cele mai multe dintre executivele locale au inceput acțiunile de 

decolmatare și igienizare a santurilor si rigolelor, precum si a sectiunilor de scurgere ale podurilor si podetelor. 

• 3. Existenta depozitelor de deseuri si de material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa precum si in 
sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii:

Au fost verificate malurile si albiile principalelor cursuri de apa din județul Suceava (r. Siret, r. Suceava, r. Moldova și r. 
Bistrița) precum și afluentii din bazinele hidrografice ale acestor râuri.

De asemenea, s-a constatat ca UAT-urile au demarat actiunile de salubrizare a cursurilor de apa de pe raza administrativa a 
acestora, in cadrul unor actiuni proprii sau in cadrul campaniei Curatam Romania! initiata de Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, campanie ce se desfasoara sub sloganul ,,Vrem o tara fara deseuri abandonate!’’. Campania s-a derulat cu sprijinul

Asociatiei Comunelor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, dar si prin implicarea
Companiilor Nationale – CNAIR, CFR si a institutiilor din subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor – AFM, 

ANAR, RNP ROMSILVA, GNM, ANANP, ARBDD. Drept urmare s-a constatat ca starea de salubritate a cursurilor de apa si a 
zonelor adiacente este cu mult imbunatatita fata de anii anteriori. S-a observat o diminuare a gradului de depozitare ilegala sau 
abandonare a deseurilor de tip reciclabil, in schimb s-a constatat o crestere a depozitarilor de deseuri din constructii (resturi de 

betoane, moloz, resturi din demolari etc), comparativ cu anii precedenti. 



• 4. Existenta depozitelor de material lemnos pe formatiunile torentiale din apropierea zonelor locuite:

Nu au fost constatate probleme deosebite in ceea ce priveste depozitarea de material lemnos pe formatiunile torentiale.

• 5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2021 si stadiul 
masurilor de remediere a acestora:

Nu s-au inregistrat situatii de nerespectare a masurilor stabilite anterior in zone in care s-au produs inundatii in anul 2021.

• 6. Masuri dispuse pentru remedierea deficientelor:

- În urma controlului, comisiile au trasat măsuri cu termene de realizare administrațiilor locale, în vederea prevenirii unor 
situații de urgență datorate inundațiilor, precum și pentru salubrizarea zonelor menționate în procesele verbale întocmite, dupa

cum urmeaza:

- Continuarea actiunii de decolmatare, igienizare si intretinere a santurilor si rigolelor de preluare a apelor pluviale precum
si a sectiunilor de scurgere ale podurilor si podetelor in vederea preluarii debitelor in perioade cu ape mari;

- Luarea de masuri imediate pentru salubrizarea si igienizarea zonelor in care au fost identificate abandonari de deseuri sau 
depozitari de busteni pe malurile cursurilor de apa;

- Mentinerea unei stari de salubritate corespunzatoare pe malurile sau in albiile cursurilor de apa de pe raza administrativa.



• 7. Aplicarea de sanctiuni acolo unde s-au constatat probleme 
deosebite:

Au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, dupa cum urmeaza: 3 amenzi
aplicate de catre SGA Suceava primarilor UAT-urilor Bosanci, Satu Mare si
Bogdanesti in valoare de 2500 lei fiecare, 2 amenzi aplicate de catre GNM 

Suceava UAT-urilor Moldova Sulita si Solca in valoare de 15000 lei fiecare, 4 
amenzi aplicate de catre GNM Suceava agentilor economici pe raza comunei

Iacobeni in valoare de 8000 lei fiecare si 2 avertismente aplicate de catre
GNM Suceava UAT-urilor Balaceana si Vama



Localitate Curs de apă Constatările comisiilor Observații

1 UAT 
Bosanci

R. Suceava Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malul drept al r. Suceava in zona statiei de 

captare a apei

A fost sanctionat primarul 
UAT-ului de catre SGA cu 

Amenda in valoare de 

2500 lei in baza OG 
21/2002

2 UAT Satu 
Mare

R. Suceava, pr. 
Pozen

Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 
malul drept al r. Suceava in mai multe 

zone si pe malul drept al pr. Pozen in zona 
de confuenta cu r. Suceava

A fost sanctionat primarul 
UAT-ului de catre SGA cu 

Amenda in valoare de 

2500 lei in baza OG 
21/2002

3 UAT 
Bogdanest

i

Pr. Bogdanita Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malurile pr. Bogdanita in zona Bisericii 

Sf. Voievozi. 

A fost sanctionat primarul 
UAT-ului de catre SGA cu 

Amenda in valoare de 

2500 lei in baza OG 
21/2002

4 UAT 
Solca

Pr. Solca Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malul stang al pr. Solca in zona statiei de 

epurare

A fost sanctionata UAT de 
catre GNM cu Amenda in 

valoare de 15000 lei in 

baza OUG 92/2021



5 UAT 
Moldova 

Sulita

R. Moldova Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malurile r. Moldova in mai multe zone

A fost sanctionata UAT de 
catre GNM cu Amenda in 

valoare de 15000 lei in 

baza OUG 92/2021

6 UAT 
Iacobeni

Pr. Fierului, pr. 
Ciotina, pr. 

Vacarie

Au fost identificate depozitari de busteni 
in albiile afluentilor r. Moldova

Au fost sanctionati 4 
agenti economici de catre 

GNM cu Amenda in 

valoare de 8000 lei in baza 
OUG 23/2008

7 UAT 
Balaceana

Pr. Balaceana Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malurile pr. Balaceana in mai multe zone

A fost sanctionata UAT de 
catre GNM cu 

AVERTISMENT in baza 

OUG 92/2021

8 UAT 
Vama

R. Moldova, pr. 
Moldovita

Au fost identificate abandonari 
semnificative de deseri in amestec pe 

malurile r. Moldova si pr. Moldovita in 

zona de confluenta

A fost sanctionata UAT de 
catre GNM cu 

AVERTISMENT in baza 

OUG 92/2021



Depozitari de deserui pe malul drept al r. Suceava, comuna Bosanci



Depozitari de deseuri pe malul drept al r. Suceava, comuna Satu Mare



Depozitari de deseuri pe malurile pr. Bogdanita, comuna Bogdanesti


