ABA Olt: Încă șase lucrări de
regularizare și amenajare a albiilor
pe cursurile de apă din județul
Vâlcea

În vederea protejării populației, a locuințelor, precum şi a obiectivelor socioeconomice din județul Vâlcea, prin Decizia nr.584/25.09.2018, Administrația Națională
„Apele Române”, va reface și finaliza în regim de urgenţă din surse proprii, prin
Administrația Bazinală de Apă Olt, înca șase lucrări de regularizare și amenajare a
albiilor pe urmatoarele cursuri de apă:
• ”Amenajare pârâu Valea Plopilor, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea”
– capacitățile aprobate: regularizare albie minora pe sectorul Izvorul Rece-Slatioara,
decolmatare pe o lungime de 3,6 km.
• ”Consolidare albie minoră pârâu Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, com.
Milcoiu, jud. Vâlcea”
– capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 500 metri.
• ”Decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni, com.
Drăgoești, jud.Vâlcea”
– capacitățile aprobate: decolmatare albie pe o lungime de 1000 metri.
• ”Îndiguire pârâu Urșani la Horezu, oraș Horezu, jud. Vâlcea”
– capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 320 metri.
• Regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjaliu,
com. Oteșani, jud. Vâlcea”
– capacitățile aprobate: apărari de mal pe o lungime de 1350 metri.
• ”Regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești, comunele Olanu, Stoilești, jud.
Vâlcea”
– capacitățile aprobate: amenajare albie pe o lungime de 1000 metri.
Valoarea totală alocată acestor obiective de investiții din surse proprii ANAR, este
de 6.620.000 lei.
De asemenea, tot prin Decizia nr.584/25.09.2018, Administrația Națională „Apele
Române” a alocat din surse proprii suma de 1.000.000 lei, pentru ”Combaterea
inundațiilor pe râul Olt și afluenți, județul Covasna”
– capacitățile aprobate: consolidare mal pe o lungime de 500 metri, pe pârâu Iarăș;
consolidare mal pe o lungime de 50 metri, pe pârâu Haghiș și consolidare mal pe o
lungime de 1500 metri, pe pârâu Cormoș.
Contractele de execuție au fost semnate în luna octombrie, ulterior fiind predate
amplasamentele către firmele executante și emise ordinele de începere a lucrărilor.
Reamintim faptul ca, prin Hotărârea nr. 582 din 2 august 2018, pentru județul Vâlcea,
în vederea protejării locuinţelor şi obiectivelor socio-economice, au fost aprobate,
în regim de urgență, următoarele obiective de investiții: ”Regularizare pârâu Luncavăț

și afluenți pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești”; ”Amenajare pârâul Iazul Morților,
oraș Băbeni” și ”Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu”.
Lucrările sunt în plină desfășurare și sunt planificate a fi finalizate până la
sfârșitul anului 2018.
Directorul ABA OLT, domnul Ștefan Prală, efectuează periodic verificări în teren
pentru a se asigura de corecta derulare a lucrărilor conform graficelor de execuție,
întocmite și asumate de către constructori.

