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INFORMARE
Peste 53 de milioane de lei pentru județul Prahova de la Guvern,
reprezentând 20 % din suma totală alocată la nivel național
Executivul a aprobat, printr-o hotărâre, alocarea de fonduri pentru județul Prahova, sumele
fiind destinate refacerii unor drumuri şi podeţe, dar şi pentru consolidări, beneficiare fiind localităţile
care se confruntă cu probleme din cauza calamităților naturale.
Din fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului, au fost alocaţi judeţului Prahova peste
53 de milioane de lei pentru efectuarea de lucrări în localităţi care au fost afectate de calamități
naturale produse de inundații.
Comisia de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor calamităților
naturale produse în județului Prahova, constituită în baza Ordinului Prefectului și sub coordonarea
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, asigurat de
către Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Prahova, s-a deplasat și a întocmit note de
constatare a efectelor calamităților naturale produse de inundații și a stabilit măsuri specifice pentru
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență.
Instituțiile cu aport determinant în constatarea și evaluarea acestor pagube sunt:
-

Instituția Prefectului județului Prahova;

-

Consiliul Județean Prahova;

-

Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Prahova;

-

Sistemul de Gospodărire al Apelor Prahova;

-

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova;

-

Secția de Drumuri Naționale Ploiești.
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Sumele au fost prevăzute pentru lucrări stricte, respectiv pentru refacerea drumurilor judeţene
care trec prin Adunaţi, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti, Ceptura, Cornu, Cosminele, Lapoş, Sângeru,
Şotrile, Valea Doftanei, dar şi pentru refacerea podeţelor din Adunaţi, Cărbuneşti, Cocorăştii Mislii,
Cosminele, Tinosu ori pentru consolidări şi apărări de maluri la Scorţeni, Lapoş, Şotrile, Telega,
Valea Doftanei. Totodată, de alocări financiare beneficiază şi două dintre localităţile în care, an de
an, mai ales atunci când sunt precipitaţii abundente, sunt reactivate alunecările de teren considerate
istorice. Este vorba despre oraşele Breaza şi Comarnic, în ambele cazuri autorităţile locale primind
bani pentru refacerea unor străzi, dar şi pentru consolidarea unor versanţi.
La Sinaia s-au dat bani pentru refacerea unor străzi, la Ariceştii Zeletin – pentru repararea unor
drumuri comunale, la Bertea- pentru refacerea a trei punţi, la Brebu – pentru consolidarea şi
refacerea unor drumuri comunale, dar şi pentru repararea şi consolidarea unui pod, la Ceptura –
pentru refacerea unor drumuri locale, la Chiojdeanca – pentru apărări de mal în vederea punerii în
siguranţă şi a refacerii unei artere locale, dar şi pentru refacerea unor drumuri comunale, la
Cocorăştii Mislii – pentru apărări de mal, dar şi pentru repararea şi consolidarea a două poduri şi a
unor drumuri locale; la Cornu – pentru refacerea unor străzi, la Drajna – pentru apărări de mal, la
Gornet – pentru refacerea unor drumuri comunale, la Poseşti– pentru apărări de mal, la Proviţa de
Sus – pentru apărări de mal, refacerea unor drumuri locale şi a unui podeţ, la Scorţeni – apărări de
mal, refacerea unor drumuri locale şi a şase podeţe, la Şoimari – refacerea unor drumuri comunale şi
a unui podeţ, la Şotrile – refacerea unor drumuri locale şi a două podeţe, la Telega – refacerea unor
drumuri locale, la Valea Doftanei – apărări de mal pentru punerea în siguranţă şi refacerea unor
drumuri locale.
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