
 

 

BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată:Domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

     Domnului Marcel Ioan Vela, Ministrul Afacerilor Interne 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

Deputat PSD de Alba 

Obiectul întrebării : Măsurile MAI pentru combaterea inundaţiilor de pe teritoriul județului 

Alba 

Stimate Domnule Ministru, 
Recent, Județul Alba a fost grav afectat de inundații, mai multe orașe și comune fiind               

distruse de viituri. Sute de oameni au rămas fără locuințe și bunuri, gospodăriile fiind total sau                
parțial distruse. 

Conform datelor din presă , ISU Alba a realizat un prim bilanț a inundațiilor din județul               1

Alba, acolo unde mai multe localități au fost afectate de viituri. În satul Sanmiclaus aproape 500                

de locuințe au rămas fără curent, iar pe două străzi din sat apa a măsurat doi metri. Tot aici a fost                     

rupte conductele de alimentare cu gaz metan si apa potabila si a fost inundata sala de sport.  

- Municipiul Aiud: 32 persoane sinistrate (persoane ale căror locuințe au fost afectate total             

sau parțial de inundație și care sunt cazate în prezent în sala de sport); 2 case distruse; 1                  

casa avariata; 111 case inundate; 4 anexe gospodaresti avariate; 111 anexe gospodaresti            

inundate; 12 obiective economice inundate (Sc Prebet SA, Gara CFR, Metalurgica, Salon            

Georgia, CLF, Hotel Victoria, SC Cocoșul de Aur, SC Capitol, SC Energo Impex,             

Sioncimec, SC Electrica, SC Gaisean); 5 poduri avariate/colmatate; 5 podețe          

avariate/colmatate; 0,2 km drumuri naționale avariate/aluviuni; 0,7 km drumuri judetene          

avariate/aluviuni; 3,5 km străzi avariate/aluviuni; 1 km drumuri forestiere și agricole           

avariate/colmatate; 1 pod CFR colmatat cu circulație feroviară întreruptă; 20.000 mp de            

1 Disponibil la:   
https://ziare.com/stiri/inundatii/video-dezatrul-provocat-de-inundatii-in-judetul-alba-persoane-evacuate-zec
i-de-hectare-inundate-drumuri-si-podeturi-distruse-1616283; accesat la data de 29.06.2020. 

 

https://ziare.com/stiri/inundatii/video-dezatrul-provocat-de-inundatii-in-judetul-alba-persoane-evacuate-zeci-de-hectare-inundate-drumuri-si-podeturi-distruse-1616283
https://ziare.com/stiri/inundatii/video-dezatrul-provocat-de-inundatii-in-judetul-alba-persoane-evacuate-zeci-de-hectare-inundate-drumuri-si-podeturi-distruse-1616283
andreea.dinu
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sere și solarii inundate; 2 posturi trafo avariate fără afectarea consumatorilor; 2 stații de              

autobuz avariate. 

- Pompierii au intervenit la salvarea a 3 persoane (2 adulți și 1 copil de 9 luni) cu barca                  

pneumatica aparținând ISU Alba in spatii puse la dispozitie de autoritatea publica locala.             

Se desfășoară acțiuni de intervenție pentru evacuarea apei pe străzile 1 Decembrie, Morii,             

Gradinii, Muzicantilor, Simion Barnutiu, Horea, Arenei, Campului. S-a transmis mesaj          

prin RO-ALERT pentru informarea populatiei din municipiu cu privire la riscul de            

inundații și viituri, precum și măsurile necesare a fi luate pentru salvarea vieții și              

protectia gospodariilor. 

- Comuna Stremt: Evacuare apa din 7 subsoluri ale unor locuințe. S-a intervenit pentru             

decolmatarea a 5 podețe; S-a intervenit pentru decolmatarea drumului DJ650 pe           

aproximativ 600 m; Peretele unei locuințe a fost afectat de o alunecare de teren.              

Intervenția a fost asigurata de SVSU Stremt cu tehnica din dotare. 

- Comuna Unirea: Evacuare apa din 7 curți și un subsol al unei locuințe; S-a intervenit               

pentru decolmatarea a doua podete; Valea Ciugudului s-a revarsat în 4 curți și a afectat               

un podeț; S-a intervenit pentru decolmatarea unui drum, pe o distanță de 500 m, de pe                

raza localității Mahaceni. 

- Comuna Ighiu: Valea ieșită din matca a inundat drumul de acces spre lacul Iezer și a                

doborât un copac pe partea carosabila; Intervenția a fost asigurata de SVSU Ighiu cu              

tehnica din dotare pentru remedierea situației. 

- Comuna Miraslau: S-a intervenit pentru acordarea asistenței medicale unei persoane          

imobilizate la pat de către SVSU Miraslau, ambulanță SAJ și SMURD Alba. Accesul la              

locuința pacientului fiind ingreunata de inundarea străzii; S-au decolmatat 20 de podete;            

S-a intervenit pentru decolmatarea drumurilor comunale pe o distanță de aproximativ 20            

km; Au fost afectate aproximativ 0,6 ha grădini; Au fost afectate 10 ha teren arabil; Au                

fost rupți 6 stalpi de telefonie. 

- Comuna Sona: Au fost inundate 30 ha de teren arabil; S-a intervenit pentru decolmatarea              

a doua străzi din satul Lunca Tarnavei; Au fost decolmatate 20 de podete; Intervenția a               
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fost asigurata de SVSU Ighiu cu tehnica din dotare pentru remedierea situației. Comuna             

Livezile: Au fost afectate 2 poduri mari și 2 podețe; Au fost inundate 7 pivnițe; Au fost                 

inundate 7 curți și 5 ha de grădini; Intervenția a fost asigurata de SVSU Livezile cu                

tehnica din dotare pentru remedierea situației. 

- Comuna Ramet: DC 103 Valea Inzelului aproximativ 4 km carosabil rupt, 4 podețe             

distruse, 6 autoturisme blocate (1 autoturism avariat); DC 128 Valea Izei aproximativ 2             

km (500 m distrus complet), 5 podețe distruse, 3 autoturisme blocate; DC 231 Vladesti              

Ramet sat surpat pe un sens (aproximativ 70 ml) se poate circula pe un sens; Drum                

vicinal Valea Inzelului 1 podeț distrus și 1 tub de beton, nu se poate circula; DC 229                 

Bradesti Dealul Geoagiului distrus pe aproximativ 1 km; 4 case izolate acces auto prin              

Valea Inzelului; 5 case izolate acces auto prin Valea Uzei. Intervine CLSU Rimet cu 1               

Buldoexcavator, 1 TAF și 9 persoane. Situația centralizată a efectelor produse de            

fenomenele meteo periculoase în 23.06.2020 intervalul orar 17:00 - 24:00: Municipiul           

Aiud: 3 case avariate; 6 case inundate; 2 obiective economice inundate (Cooperativă de             

Consum Aiud, SC AD Garage SRL); 2 obiective sociale și administrative (Administrația            

Finanțelor Publice, Gradinita cu Program Prelungit nr. 10); 28 autoturisme avariate; 40            

fantani inundate; 75 animale moarte (pui, găini); S-au desfășurat acțiuni de intervenție            

pentru evacuarea apei pe străzile Codrului, Dorului, Iuliu Maniu, Dr. Ciortea, Unirii,            

Izvorului, Bailor; 

- Comuna Valea Lungă: Șosele inundate; 36 subsoluri inundate; 2 case inundate și toate             

grădinile inundate; Intervenția a fost asigurata de SVSU Valea Lungă cu tehnica din             

dotare pentru remedierea situației. 

- Comuna Ciugud: 4 subsoluri inundate; 10 curți inundate; 2 ha grădini           

inundate;Intervenția a fost asigurata de SVSU Valea Lungă cu tehnica din dotare pentru             

remedierea situației. Sat Sanmiclaus: Inundată sală de sport; Podul de pe DJ 107 V              

inundat; Străzile Saraturii și Ingusta sunt inundate (2m sub apa); Conducta de gaz sparta              

și conducta de apa de la Biia, rupta de tot; Viitură, post TRAFO afectat, 476 abonați                
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nealimentate cu energie electrică; Intervenția a fost asigurata de ISU, SVSU Sanmiclaus,            

Apa CTTA și Electrică cu tehnica din dotare pentru remedierea situației. 

- Comuna Berghin: 4 pivnițe inundate, 3 curți inundate; conducta de canalizare avariata.            

Intervenția a fost asigurata de SVSU Berghin cu tehnica din dotare pentru remedierea             

situației. Sat Sancel: Operator economic inundat; Curte inundată; 2 case inundate;           

Intervenția a fost asigurata de SVSU Sancel cu tehnica din dotare pentru remedierea             

situației. 

- Comuna Cetatea de Balta: 1 ferma agricola inundată (baloti); 5 strazi inundate; 12 case              

inundate; 10 case inundate din comuna Tatarlaua; 2 podețe colmatate; Intervenția a fost             

asigurata de SVSU Cetatea de Balta cu tehnica din dotare pentru remedierea situației.             

BIlantul nu cuprinde situația din comuna Farau, unde de asemenea, s-a produs marți seara              

o viitură puternică, o femeie fiind salvată în ultimul moment din fata apelor. 

Cu privire la municipiul Alba Iulia, există suspiciuni rezonabile că operatorul de apă și              

canalizare SC APA CTTA SA nu a deschis toate pompele de la stațiile de pompare, acest lucru                 

cauzând acumulări peste capacitatea de preluare a apelor menajere și pluviale din bazinul de              

retenție. Acest lucru a fost constatat și cu ocazia unui control efectuat de ANRSC, conform               

răspunsului MDRAP nr. 118784/29-10-2018 la întrebarea parlamentară nr. 5247A/18-09-2018.         2

De asemenea, cu ocazia proiectelor de investiții pentru schimbare sistemului de canalizare din             

municpiul Alba Iulia, SC APA CTTA SA a achiziționat conducte cu diametrul mai mic decât               

normele prevăzute de lege și cele prevăzute în cererile de finanțare. Astfel diametrul real al               

conductelor de canalizare nu asigură fluidizarea apei pluviale, inundând străzile și locuințele            

cetățenilor. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt cauzele, pentru fiecare localitate în parte din județul Alba, a producerii             

periodice de inundații? 

2 Disponibil la: http://www.cdep.ro/interpel/2018/r5247A.pdf; accesat la data de 29.06.2020. 
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2. Care sunt măsurile operaționale și tactice viitoare ale MLPDA și M.A.I. pentru reducerea             

riscurilor de inundații în zonele vizate de pe teritoriul județului Alba? 

3. Există o strategie a M.A.I pentru împăduriri, construcție de diguri și alteproiecte de             

infrastructură ce pot fi implementate în colaborare cu alte ministere? 

4. Care este numărul de cadre special pregătite în caz de intervenție rapidă pentru inundații              

în jud. Alba? 

5. Dacă MLPDA va controla dacă SC APA CTTA SA nu a deschis nici de această dată                

pompele de scurgere a apelor și a achiziționat conducte de canalizare neconforme care au              

provocat inundații? 

6. M.A.I dispune de resurse financiare, materiale și tehnice suficiente pentru a face față în              

cazul unor inundații puternice care ar putea afecta majoritatea județelor țării? 

7. Care este numărul utilajelor de intervenție de care dispune M.A.I în caz de inundații pe               

întreaga suprafață a jud. Alba? 

8. Având în vedere cele descrise, pagubele înregistrate și solicitările cetățenilor către           

autoritățile publice, veți formula o solicitare de finanțare către Fondul de Solidaritate al             

Uniunii Europene? 

9. Dacă MAI va ancheta, prin Direcția Generală Anticorupție, dacă au fost săvârșite            

infracțiuni de către angajații SC APA CTTA SA privind nedeschiderea pompelor de            

scurgere a apelor și achiziționarea de conducte de canalizare neconforme care au            

provocat inundații? 

10. Cum vor ajuta autoritățile administrației publice centrale și locale locuitorii județului           

Alba afectați de inundații în repararea infrastructurii rutiere și de utilități publice? 

11. Care sunt pagubele materiale finale produse în urma inundațiilor din luna iunie 2020 și              

care sunt măsurile luate în  sprijinul cetățenilor rămași fără locuințe din jud. Alba? 

 
 

Deputat PSD de Alba 
 Ioan Dîrzu 

 




