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ABA OLT/SGA VÂLCEA: Decolmatarea și consolidarea pârâului Târâia, localitatea Mateești, în zona  

                                  satului Turcești 

 

 

 

     Administrația Bazinală de Apă Olt prin Sistemele de Gospodărire a Apelor Vâlcea continuă programul 

anual de gospodărire a apelor din administrare, în județul Vâlcea. 

  

În această perioadă, Administrația Bazinală de Apă Olt a finalizat decolmatarea și consolidarea pârâului 

Târâia, localitatea Mateești, în zona satului Turcești. 

 

Această lucrare a necesitat forță de muncă din cadrul formațiilor de lucru și utilaje grele pentru  

execuția de : 

-sapături mecanizate – 960 mc; 

-montat stabilopozi, mal drept - 10 buc; 

-montat arocamente  – 120 mc; 

-executat gardulețe de coastă în cheie dublă - 50 ml. 

 

     În județul Vâlcea, Administrația Bazinală de Apă Olt, prin intermediul angajaților formațiilor de lucru din 

cadrul SGA Vâlcea, continuă executarea lucrărilor de recalibrare și reprofilare a albiilor, pe urmatoarele 

cursuri de apă din administrare: pr.Olănești, localitatea Păușești Măglași; pr.Govora,  localitatea Stoenești 

și Bunești; pr.Costești, localitatea Costești; pr.Bistrița, localitatea Băbeni, Genuneni și Francești; 

pr.Stăncălău, localitatea Băbeni; pr.Otăsău, localitatea Frâncești; pr.Cerna, localitatea Lăpușata,Valea 

Mare, Maciuca și Fărtățești; pr.Olteț, localitatea Grădiștea, Alunu, Livezi, Sinești, Alimpești; 

pr.Muereasca, localitatea Muereasca; pr.Tărâia, localitatea Berbești; pr.Căciulata, localitatea Călimănești; 

pr.Stăneasca, localitatea Stoilești și Olanu; pr.Trepteanca, localitatea Olanu; pr.Topolog, localitatea 

Milcoiu; pr.Geamăna, localitatea Drăgoești; pr.Pesceana, localitatea Sutești, Crețeni, Amărăști și Glăviile; 

pr.Sărat, localitatea Ocnele Mari; pr.Băiașu, localitatea Perișani; pr.Valea lui Vlad,  localitatea Câineni; 

pr.Aninoasa,  localitatea Stroiești; pr.Lotru,  localitatea Obârșia Lotrului; pr.Luncavăț, localitatea 

Șirineasa, Ionești și Popești; pr.Olteanca, localitatea Glăviile și  pr. Nisipoasa, localitatea Orlești-Scundu. 

    ,,Prin aceste lucrări se urmărește îmbunătățirea capacității de transport a albiei și asigurarea secțiunii de 

scurgere a apei, în vederea reducerii riscurilor la inundaţii. Scopul tuturor demersurilor noastre este de a 

crește gradul de apărare al localităților. Trebuie să subliniem faptul că nu doar în județul Vâlcea 

desfășurăm astfel de acțiuni de întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice din linia de apărare 

împotriva inundațiilor, ci în tot bazinul hidrografic Olt prin subunitățile de gospodarire a apelor, pe 

teritoriile județelor  Olt, Vâlcea, Sibiu, Brașov, Covasna și Harghita, lucrări care,  nu sunt deloc simple, 

dacă avem în vedere faptul că în fiecare an, pe lângă volumul excavat de aluviuni, se mai adaugă și 

deșeuri depozitate pe maluri sau în albii.  În acest sens, reamintim faptul că, deșeurile aruncate în albia 

râurilor sunt adevărate blocaje la ape mari, blocaje care duc la inundații’’, menţionează Victor-George 

Stănculescu, directorul Administrației Bazinale de Apă. 
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