CLSU GURASADA
SCURT ISTORIC
asupra inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice
de pe raza comunei GURASADA
Anul 1970
- în comuna Gurasada Râul Mureş a inundat 832 ha teren agricol în zona de
sud a comunei, situate în jurul albiei acestuia ,apa venind până la calea ferată
din care 542 ha compromise total;
- a fost afectat 50 m cale ferată;
- Pârul Gurasada a inundat aproximativ 60 ha terenuri agricole şi au fost
afectate aproximativ 20 de gospodării din jurul albiei pârâului în satul
Gurasada şi aproximativ 65 de ha terenuri agricole şi au fost afectate 26 de
gospodării din satul Gothatea ;
- A fost afectat 400 m drum comunal ;
Anul 1975
- De asemenea Râul Mureş a inundat aproximativ aceiaşi suprafaţă de 600 ha
terenuri agricole jurul albiei acestuia;
- Pârăul Gurasada a inundat aproximativ 10 gospodării şi 60 ha terenuri
agricole din satul Gurasada precum şi 20 de gospodării şi aproximativ 60 ha
terenuri agricole în satul Gothatea ,apa inundând curţile oamenilor şi terenuri
agricole;
Anul 1996
- De asemenea Pârâul Gurasada a inundat 6 gospodării în satul Gurasada şi 25
de gospodării în satul Gothatea fiind afectate tot curţile acestora şi terenuri
agricole;
Anul 2005
- În urma unor ruperi de nori în zona satelor Boiu de Sus şi Dănuleşti,la
extremitatea nord-vestică a comunei Gurasada ,ca creat o viitură în unele zone
din comuna Gurasada care a produs următoarele pagube:
- două locuinţe inundate în satul Gothatea ,apa din case fiind de
aproximativ 10 cm;
- 23 de curţi inundate în satele Gothatea şi Gurasada;
- drumul judeţean D.J. 707 G Gurasada –Dănuleşti a fost afectat pe unele
porţiuni aproximativ 2,5 km;
- pe drumul comunal DC 157 Vica şi DC 156 Boiu de Jos-Boiu de Sus sau produs surpări în urma scurgerii torenţilor fiind afectat pe aproximativ
2,5 km;
- au fost afectate aproximativ 80 ha terenuri agricole cultivate ca urmare
a scurgerii torenţilor formaţi pe Pârâul Gurasada.
La toate aceste inundaţii nu s-au înregistrat persoane decedate, evacuate s-au animale
moarte.
Anul 2012
- În urma unor ruperi de nori şi a înregistrării unor cantităţi de apă de
aproximativ 80 l/m2, în data de 10-11 iunie 2012, pe partea de nord, nord-vest

-

şi nost-est a UAT Gurasada,s-au produs cele mai mari inundaţii înregistrate
după anul 1970 în comuna Gurasada,ca urmare a revărsării pârâului Gurasada
şi afluenţi săi, pârâul Boiu, pârâul Ulieş şi a scurgerilor de pe versanţi în
special în satul Cîmpuri-Surduc.
S-au înregistrat pagube pe total comună în 7 sate (Gurasada, Gothatea,Ulieş,
Cîmpuri-Surduc,Boiu de Jos, Cărmăzăneşti şi Cîmpuri-Surduc , după cum
urmează:
- Au fost afectate(avariate) 30 de case şi 62 anexe gospodăreşti inclusiv
curţi şi grădini ale acestora;
- Au fost avariate şi înfundate 33 de poduri şi podeţe;
- A fost avariat 0,850 km de drum naţional;
- A fost avariat 8,50 km de drum judeţean şi drum comunal;
-Au fost afectate 7 km de străzi şi uliţe în satele Gurasada,Gothatea,Ulieş);
- Au fost inundate 52 ha teren agricol;
- Au fost inundate aproximativ 95 de fântâni;
- Au fost înregistrate peste 100 de păsări moarte;
- Au fost înregistrate pagube la conducta de alimentare cu apă şi la reţelele
electrice (1 stîlp +2 posturi de transformare) ;
- Au fost afectate,colmatate sau distruse mai mulţi km de şanţuri al
DJ,DC şi pe uliţele din satele comunei;
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