Anexa privind consultarea publică a documentului Probleme Importante
de Gospodărire a Apelor la nivelul bazinului hidrografic Olt

Documentul Probleme Importante de Gospodărire a Apelor (PIGA) a fost publicat pe
website-ul Administrației Bazinale de Apă Olt în 22 decembrie 2019 și a fost disponibil pentru
factorii interesați și public pentru o perioada de 6 luni, în vederea consultării și transmiterii de
comentarii/observații/propuneri de îmbunătățire.
Având în vedere situația cauzată de pandemia de COVID 19, au fost utilizate diferite
instrumente (email, scrisori, telefoane, chestionare) în vederea asigurării procesului de
consultare.
Au fost primite comentarii din partea diferitelor părți interesate (conform tabelului de mai jos),
acestea fiind analizate la nivelul specialiștilor în domeniul gospodăriri apelor, iar ulterior s-a
decis că unele propuneri/observații primite pentru actualizarea documentului PIGA sunt
cuprinse în Planul de management al bazinului hidrografic. Un scurt sumar al
propunerilor/comentariilor primite și al rezultatelor discuțiilor la nivel de specialiști este
prezentat mai jos.
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această etapă de elaborare a
documentului Probleme Importante de Gospodărire a Apelor.
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