
Curs de 

apa 

Cod 

cadastral

km 

amonte
km aval

Denumire 

lucrare
U.A.T. Localitate Descriere punct critic

Propunere de 

refacere
Istoric evenimente inregistrate

Pârâul 

Greci
XIV - 1.48.b Regularizare Greci Greci

Eroziuni ale malurilor, 

colmatarea podețelor, 

inundarea terenurilor 

limitrofe

S-a intocmit S.F. și s-

a înaintat spre avizare 

la nivel de minister. 

Nu am primit sursă de 

finanțare

Raport de sinteza din 17.08.2010 (2 

case distruse, 11 case in pericol de 

prabusire, 10 case avariate, 4 anexe 

gospodaresti, 3000 mp strazi si 

trotuare, 85,5 ha teren agricol) Raport 

de sinteza din 17.08.2010 (2 case 

distruse, 11 case in pericol de 

prabusire, 10 case avariate, 4 anexe 

gospodaresti, 3000 mp strazi si 

trotuare, 85,5 ha teren agricol)

Pâraul 

Beștepe
Regularizare Beștepe Beștepe

Eroziuni ale talvegului pe 

sectoarele în pantă și 

colmatarea podețelor, 

inundarea terenurilor joase

S-a intocmit S.F. și      

s-a înaintat spre 

avizare la nivel de 

minister. Nu am primit 

sursă de finanțare

Raport de Sinteza 03 / 2015                                     

Raport de Sinteza 24.08.2014                             

Raport de Sinteza 06 / 2014                                      

(Strazi - 5 Km, Gradinita - 1, Parc - 1, 

Stadion - 1)

Pâraul 

Tabana
XV-1.3a Regularizare Babadag Babadag

Incapacitatea de preluare a 

apelor pluviale. Prăbușiri ale 

pereelor și eroziuni în 

dreptul podurilor

P.T. – care este in 

fază de achiziție-

execuție lucrări

Pârâul 

Capaclia
XIV-1.50a Regularizare Isaccea Isaccea

Eroziuni ale talvegului pe 

sectoarele în pantă și 

colmatarea podețelor, 

inundarea terenurilor joase

S-a intocmit S.F. și s-

a înaintat spre avizare 

la nivel de minister. 

Nu am primit sursă de 

finanțare

Raport de sinteza din 01.10.2013 (9 km 

strazi)                                               

Raport de sinteza din 30.07.2014    (3 

km strazi, 4 anexe gospodaresti) Raport 

de sinteza 17.06.2015 (274,42 ha teren 

agricol)

Valea 

Tulcii

Reprofilare 

albie, 

reparații 

peree

Tulcea Tulcea

Eroziuni ale malurilor, 

inundarea terenurilor 

limitrofe

Reprofilare albie, 

reparații peree. Este 

in curs de elaborare 

DALI prin ABADL

Întocmit, Aprobat,

Șef birou Dispecerat Director S.G.A. Tulcea

Hdr. Roșu Bogdan ing. Paul Cononov
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