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Comunicat de presă

Proiect privind Protecția împotriva inundațiilor a orașului Cernavoda în zona centrală
Redimensionarea sistemului de preluare a apelor pluviale și eliminarea riscurilor la inundații
în zona centrală este unul din obiectivele importante în Strategia de Dezvoltare integrată a orașului
Cernavoda pentru perioada 2015-2020 aprobată prin HCL nr. 234/2015.
Unul din proiectele care au termen de finalizare în acest an este ”Protecția împotriva
inundațiilor a orașului Cernavoda în zona centrală”, proiect care are în vedere retehnologizarea zonei
centrale a orașului, prin mărirea capacității de colectare și evacuare a apelor pluviale care, la ploi cu
intensitate mare, inundă centrul orașului.
Proiectul se află în acest moment la faza de obținere a avizelor de la toate instituțiile care
coordonează activitatea pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, și vorbim aici atât de autoritățile de
mediu cât și de cele care au legătură cu navigația și respectiv gestionarea apelor din zona orașului
Cernavoda.
În data de 5 septembrie 2016 primăria orașului a obținut aviz favorabil de la IPTANA
București, proiectantul general al Canalului Dunăre-Marea Neagră. Avizul încadrează procesul de
preluare a apelor pluviale din punct de vedere al încărcării cu hidrocarburi la cota menționată în
directivele europene privitoare la mediu (< 2 mg/l), având în vedere că în acest moment Canalul
Dunăre-Marea Neagră reprezintă și o sursă de apă pentru unele localități și de asemenea, o sursă
pentru irigații. Ultimul aviz necesar emiterii autorizației de construire este cel de la Administrația
Canalelor Navigabile, preconizat a fi obținut în următoarele zile.
Lucrarea a fost licitată, conform legii și atribuită în urma societății OBENMAN Cernavoda.
Pentru construcții-montaj sunt alocați 1 400 000 lei, deasemenea, sunt acoperite de către primărie și
costurile de dirigenție de șantier, asistență tehnică precum și costurile pentru securitate și sănătate
în muncă.
Investiția se va realiza în centrul orașului Cernavoda, în zona stadionului Ideal, pe terenul
aflat pe domeniul public al Orașului Cernavoda și în administrarea Consiliului Local și are o durată
de realizare de 3 luni.
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