ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢ A
PRIMĂRIA COMUNEI RÂu ALB
Nr. 222 din 18.01.2011
Notă de constatare
Încheiată astăzi 18.01.2011 la sediul Primăriei Râu Alb, judeţul Dâmboviţa Urmarea sesizării transmise şi înregistrată cu numărul 75/17.01.2011 la S.R.!. - Văcăreşti
de către d-nul Teodorescu Mircea domiciliat în Bucureşti, str. Cîmpia libertăţii nr. 33, bl. 21, se.
4, et. 8, ap. 156, sect. 3 Bucureşti, delegaţii S.R.!. - Văcăreşti, ing. Gheorghe Ionescu şi ing.
Viorel Faur, împreună cu reprezentanţii primăriei Râu Alb, primar, Preda Cătălin şi tehnician cu
urbanismul Negoescu Mihăiţă, ne-am deplasat pe tronsonul de albie al pârâului Râu Alb ce face
obiectul sesizării, constatând următoarele:
La momentul inspecţiei în teren debitul pârâului Râu Alb este de aproximativ de 200 l.Is,
scurgerea făcându-se spre malul stâng fără a afecta malul drept la care face referinţă
petentul,
Pe aproximativ 100 metri talvegul este adâncit către malul drept, probleme apărând
numai în situaţii de ape mari,
Este necesară în zonă realizarea unui şenal pe o lungime de aproximativ 300 metri,
protejându-se astfel zona riverană amintită mai sus ..
Având în vedere faptul că primăria Râu Alb a demarat lucrări de reabilitare drumuri
comunale pietruite în zonă, iar pe tronsonul respectiv de albie sunt resurse dea agregate de bună
calitate şi optime în procesul de r7abilitare a drumurilor, administraţia locală va îndruma
societatea comercială S.C. COREL IMPEX SRL - executantul lucrărilor de reabilitare către
Apele Române, S.R.!. - Văcăreşti pentru reglementările legale ce se impun, şi implicit pentru
soluţionarea problemelor în zonă de îndată ce condiţiile meteo vor permite.
Primări arâu Alb va trimite petentului la adresa mai sus precizată un exemplar din prezenta
notă.
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de constatare a fost încheiată în:.3(trei) exemplare, fiind distribuite astfel:

Un exemplar - Teodorescu Mircea,
Un exemplar - S.R.!. Văcăreşti,
Un exemplar p
S.R.!. - Văcăreşti ,
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