Peste 70% din localitățile Vâlcii,
afectate de alunecă rile de teren

” Primul bilanț oficial al dezastrelor din 2006:

” un raport al Prefecturii Vâlcea menționeazăcă anul trecut au fost afectate de
alunecă ri de teren 1,4 kilometri de drum național, 8,7 kilometri de drum județean, 19
kilometri de drum comunal (inclusiv drumuri locale), 22 de poduri, 9 podețe, 6 km
rețele de alimentare cu apă, 3,8 km rețea de alimentare cu energie electrică și 200 de
metri rețele de transport gaze

Într-un raport de activitate pe anul 2006, dat publicității zilele trecute,
specialiștii Instituției Prefectului Vâlcea au calculat că alunecă rile de teren
activate sau reactivate în cursul anului trecut au afectat peste 330 de locuințe și
145 anexe gospodărești din 63 de localități (circa 70% din totalul localităților
județului Vâlcea). De asemenea, aceste alunecă ri de teren au cauzat blocarea
circulației auto și feroviare, pe drumul național 7 Rm. Vâlcea – Sibiu, în zona
localității Câineni, precum și ruperea conductelor de petrol și gaze naturale ce
traverseazălocalitatea Măciuca, aflate în proprietatea SNTGN Mediaș și Conpet
Ploiești. Astfel, pentru diminuarea efectelor alunecă rilor de teren, în 2006,

Prefectura Vâlcea a realizat o analizăde identificare a cauzelor și de estimare a
pagubelor produse. Pentru 107 familii, Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență(CJSU) a dispus măsura evacuării în spații corespunzător amenajate de
autoritățile locale sau puse la dispoziție de rude, deoarece locuințele lor nu mai
prezentau siguranțăîn exploatare. Prefectura a solicitat și s-au primit 10 module
pentru cazarea sinistraților pentru care nu au fost identificate alte soluții. Același
raport menționeazăcă a fost asiguratăparticiparea în colective mixte pentru evaluarea
infrastructurii afectate, fiind evidențiate astfel: 1,4 kilometri de drum național,
8,7 kilometri de drum județean, 19 kilometri de drum comunal (inclusiv drumuri
locale), respectiv 22 de poduri, 9 podețe, 6 km rețele de alimentare cu apă, 3,8 km
rețea de alimentare cu energie electrică și 200 de metri rețele de transport gaze. Tot
anul trecut, a fost monitorizat fenomenul și efectele produse de alunecarea de teren
din că tunul „Delureni” din comuna Măciuca, ce a afectat conductele de transport țiței
și gaze naturale aflate în proprietatea SNTGN Mediaș și Conpet Ploiești, prin ruperea,
în zona de sudură, a uneia dintre conducte, producându-se o degajare de gaze naturale
(fărăfoc).
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