
Anexa 12.1 

REZULTATELE PROCESULUI DE CONSULTARE a documentului PROBLEME IMPORTANTE de GOSPODARIREA 
APELOR (22 decembrie 2019 - 22 iunie 2020) 

 
Instrumente 
utilizate în 
vederea 

informării 
factorilor 
interesați 

Mod de 
primire a 

comentariilo
r/ 

observațiilor 

Autorii 
comentariilor/
observațiilor 

Comentarii/ propuneri/ 
observații primite din partea 

stakeholderilor 

Luat în 
considerare 

Justificarea deciziei 
de includere (sau 
nu) a observațiilor 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

e-mail, fax Agenția pentru 
Protecția 
Mediului 
Botoșani 

nu sunt comentarii/ propuneri/ 
observații 

- - 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Aquavas S.A. 
Vaslui 

practicarea activităților de 
piscicultură/acvacultură 
constituie presiuni asupra 
corpului de apă atunci când 
densitatea piscicolă este 
mare,astfel ar trebui să nu se 
mai populeze acumulările 
folosite ca sursă de apă potabilă 
destinată potabilizării 

nu în conformitate cu 
prevederile art 11 alin 
(1) din Legea Apelor 
nr. 107/1996, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, în lacurile 
de acumulare folosite 
ca sursă pentru 
alimentări cu apă cu 
scopul potabilizării se 
poate practica numai 
piscicultura ăn regim 
natural, fără furajarea 
peștilor și fără 
aplicarea fungicidelor 
sau a oricăror 



medicamente 
veterinare. 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Consiliul 
Județean 
Galați 

consolidarea rolului și atribuțiilor 
structurilor adecvate, atât la 
nivel național, județean, cât și 
local, pentru a asigura 
coordonarea tuturor instituțiilor 
și activităților în vederea 
asigurării unui management 
eficient al riscului la inundații 

nu nu face obiectul 
documentului transmis 
spre analiză 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Primaria 
Municipiului 
Galați 

ar trebui luată în considerare 
poluarea cu deșeuri menajere 
(rămase în urma inundațiilor) 

nu nu face obiectul 
documentului transmis 
spre analiză 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Primaria 
Municipiului 
Dorohoi 

amenzi poluatori/ decolmatări nu nu face obiectul 
documentului transmis 
spre analiză 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Instituția 
Prefectului-
Județul Vaslui 

nu sunt 
comentarii/propuneri/observații 

- - 

 e-mail, fax, 
transmitere 
de 
chestionare 

fax Primăria 
Municipiului 
Bârlad 

activități de conștientizare 
pentru cetățenii riverani cursului 
de apă Valea Seacă                                   
continuarea lucrărilor de 
decolmatare pe Valea Seacă 

nu nu face obiectul 
documentului transmis 
spre analiză 

 


