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INFORMARE DE PRESĂ 
 

 

În urma fenomenelor meteorologice înregistrate marţi, 24 mai a.c. în judeţul Vrancea, au 

fost afectate trei unităţi administrativ – teritoriale şi au fost luate următoarele măsuri: 

- în comuna Broşteni, satele Pituluşa şi Arva au fost afectate 11 gospodării şi anexe, iar 

pe DN 2M în satul Pituluşa s-a intervenit cu 12 subofiţeri din cadrul ISU Vrancea şi un 

autocamion de intervenţie, pentru  degajarea aluviunilor care îngreunau circulaţia; 

- în comuna Jariştea şi satul Scînteia au fost afectate şi s-a intervenit pentru evacuarea 

apei din 9 curţi, cât şi pentru degajarea aluviunilor depuse pe străzile comunale; 

- în comuna Mera şi satele Vulcăneasa şi Milcovelu au fost afectate şi s-a intervenit 

pentru evacuarea apei din 2 curţi şi pentru degajarea aluviunilor depuse pe străzile 

comunale; 

- la acest moment nu sunt drumuri afectate în judeţul Vrancea. 

La această oră este în vigoare o avertizare hidrologică de cod roşu în bazinul hidrografic al 

râului Milcov, valabilă până în această dimineaţă la ora 09:00, însă nivelul apei este în scădere, 

acesta fiind sub cota de atenţie la staţia hidrologică Goleşti. 

În baza aprobării Prefectului judeţului Vrancea şi în scopul monitorizării şi gestionării 

eficiente a tuturor situaţiilor de urgenţă manifestate pe fondul emiterii avertizărilor meteorologice 

şi hidrologice, începând cu data de 24.05.2016, ora 19:00 a fost activată Grupa Operativă 

Judeţeană.  

În continuare, se monitorizează evoluţia fenomenelor meteorologice, precum şi a situaţiei 

operative, iar instituţiile care asigură funcţii de sprijin în cadrul Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Vrancea sunt pregătite să intervină, cu personal şi tehnică specifică în sprijinul 

cetăţenilor şi autorităţilor publice locale, dacă situaţia va impune.  
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