COMUNICAT
Vineri 10 februarie 2012, ora 17:30, a avut loc videoconferinţa Primului ministru
cu prefecţii urmată de şedinţa CJSU Călăraşi. În cadrul acestei şedinţe s-a trecut în
revistă situaţia existentă în judeţ urmare a viscolului şi căderilor de zăpadă din zilele
anterioare. Astfel, în această seară se circulă cu restricţie de tonaj (7,5 tone) pe
următoarele drumuri naţionale: DN3 (Bucureşti – Lehliu Gară), DN3A (Lehliu Gară –
Drajna), DN31 (Călăraşi – Olteniţa), DN4 (Olteniţa – Bucureşti), DN41 (Olteniţa –
limita judeţului Giurgiu).
Este blocat DN3 între Lehliu Gară şi Călăraşi.
Se circulă fără restricţii în condiţii de iarnă pe DN3B, DN21, DN3A (Drajna –
Feteţşti), DN3B (Călăraşi – Chiciu).
Sunt 8 drumuri judeţene blocate, însă cu variante ocolitoare pe câmp pentru
aprovizionarea populaţiei. Rămâne izolată localitatea Solacolu. Sunt nealimentate cu
energie electrică localităţile Măriuţa, Mataraua, Progresu.
S-au luat măsuri pentru ca informaţiile meteo referitoare la reîntoarcerea ninsorilor
în zilele de duminică, luni şi marţi să fie comunicate primarilor, care la rândul lor să
informeze cetăţenii. A fost luată în discuţie şi evoluţia cotelor Dunării, constatându-se în
zona Călăraşi o creştere a acesteia, ceea ce indică posibilitatea existenţei unui dop de
gheaţă în aval de râul Bala. Situaţia rămâne în atenţia autorităţilor competente pentru a
informa şi pentru a dispune măsurilor necesare evitării producerii unor situaţii de
urgenţă.
S-a solicitat S.D.N Călăraşi să intervină de urgenţă pentru lărgirea căilor rutiere în
vederea ridicării restricţiei de tonaj, pentru asigurarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea activităţilor economice în judeţ.
De asemenea s-au stabilit condiţiile realizării unui transport agabaritic de la
Călăraşi până la Belciugatele pentru transportul unor stâlpi din beton în vederea
realimentării cu energie a localităţilor Măriuţa şi Mataraua.
Nu se preconizează probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu apă sau cu gaze.
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