R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 29 / 2014

privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea
poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie
2014 – 15 martie 2015
având în vedere adresa Consiliului judeţean Vaslui nr. 8897 din 01.10.2014 şi
Instrucţiunea nr. 525/2000 privind protecţia Drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii emisă de A.N.D. Bucureşti;
în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 8 şi art. 45,
alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă „Programul de pregătire, deszăpezire şi combaterea
poleiului pe drumurile comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie
2015“, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Lucrările prevăzute în programul nominalizat la art. 1 se vor executa
cu forţă de muncă contractată de Consiliul local al comunei Roşieşti, pe bază de
contract de prestări servicii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Roşieşti.
R o ş i e ş t i, 31 octombrie 2014.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciobotaru Costel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.10.2014 cu un
număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 13
consilieri prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Consiliului local
Nr. 29 / 2014

PROGRAMUL
de pregătire, deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile
comunale în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015

Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de înzăpeziri şi polei pe
drumurile comunale în perioada 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015 se stabilesc
următoarele acţiuni:
1. Sectoarele de drumuri comunale pe care se va acţiona în iarna 2014 - 2015
pentru deszăpezire şi combaterea poleiului se stabilesc în lungime de 6,306 km din
totalul de 6,306 km care reprezintă reţeaua de drumuri comunale.
2. Intervenţia în situaţii de înzăpezire şi / sau combaterea poleiului se va face
pe nivele de viabilitate aşa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2.
3. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant ( nisip, zgură, sare) se
va asigura un volum total de 80 tone potrivit Anexei nr. 3.
4. La acţiunile de deszăpezire şi de combatere a poleiului vor fi folosite utilaje
şi mijloace tehnice auto/hipo din dotarea proprie a Primăriei sau închiriate, aşa cum
sunt prevăzute în Anexa nr. 4.
5. La acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului vor participa un număr
de 40 persoane din care 16 mecanici auto, conform Anexei 5.
6. Efortul financiar pentru acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului
vor fi coordonate şi controlate de Comandamentul special constituit în acest scop, în
următoarea componenţă :
- Preşedinte :
- Postolache Constantin – primar;
- Membri :
- Tăbăcaru Eugen – viceprimar;
- Teletin Victor – secretar;
- Cardoneanu Constantin – consilier;
- Ţurcanu Florinel – consilier.
Comandamentul comunal va asigura permanenţa la telefon, având obligaţia de
a informa operativ asupra realităţii din teren, la telefoanele :
- Prefectura Vaslui – Comandamentul de apărare împotriva dezastrelor
0235/316330, 0235/317330;
- Consiliul judeţean Vaslui – Comandament de iarna – Direcţia Tehnică:
0235/316095; 0235/361099; 0235/361089;

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – 112;
Inspectoratul de Poliţie – serviciul circulaţie 0235/307000;
Sistem Gospodărire Ape – 0235/317040; 0235/361136; 0235/361137;
Autoritatea Rutieră Română – Reprezentaţa Vaslui – 0235/311753;
Autogara pentru transport călători:
- Vaslui – 0235/360074;
- Bârlad – 0235/414622;
- Huşi – 0235/480108.
- Secţia Drumuri Naţionale Bârlad – 0235/413201;
- Secţia Drumuri Naţionale Bârlad – Lot Vaslui – 0235/360125;
- S.C. LDP S.A. Vaslui – 0235/311053; 0235/314244 şi 0722508019 telefon
mobil Director Cotigă Dan Adrian.
Pentru a se evita crearea unor situaţii critice se va asigura permanent un cadru
medical la dispensarul comunal, pentru asigurarea asistenţei medicale în cazurile de
naşteri sau îmbolnăviri grave.
Pentru bolnavii ce nu pot fi trataţi la dispensarul comunal se vor asigura
mijloace de transport până la spitalul cel mai apropiat, iar în cazul în care ambulanţa
nu poate ajunge în comună, împreună cu medical de la dispensarul medical, care are
evidenţa bolnavilor de diabet şi a gravidelor, se vor lua măsuri pentru a fi
transportaţi în timp util la spital.
Se vor lua măsuri de tăiere a buruienilor şi mărăcinişurilor de pe zona
drumului pentru a se împiedica formarea de troiene ori suluri de zăpadă.
Prezentul Program se va aproba printr-o Hotărâre a Consiliului local al
comunei Roşieşti.
-
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PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIEŞTI

Se aprobă
Consiliul Local al
Comunei Roşieşti

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNI
în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015 pe drumurile comunale ale
comunei Roşieşti
Nr.
crt.

Denumirea
utilajelor şi
mijloacelor de
transport, de
însoţire proprii sau
închiriate, sectorul
de drum pe care
acţionează:
Km______km___
____

Numele şi
prenumele
conducători lor auto/hipo
sau
mecanicilor
şi
însoţitorilor,
adresa şi nr.
de telefon

Puncte de
informare,
localitate,
poziţie, km__
Consiliul local
Oficiul PTTR,
orele de
informare

Poziţia
depozitelor de
materiale
antiderapante
şi
antiaglomerant
e,
de__________
_ Cantitatea
(mc/tone)

Necesarul de
carburanţi şi
lubrefianţi
pentru toată
perioada de iarnă
Benzină__/tone
Motorină__/tone
Ulei__/kg

Stoc tampon
carburanţi şi
lubrefianţi
pentru 14 zile
Benzină
__/tone
Motorină
__/tone

0

1

2

3

4

5

6

Depozit
de
nisip sat Gara
Roşieşti pe
DJ 244 A, km
4+100

-

-

-

-

-

1.

2.

Comuna Roşieşti
cu o retea de
DC = 6,306 km
-DC 47: din DJ
244 A – Gura
Idrici, de la km
0+000 la km
3+406
-DC 53: din DJ
244 A în DJ 244
H, de la km
0+000 la km
2+900

- Autogreder
închiriat – 1
buc.
- Dacia Logan
– 1 buc.
- Mijloace
transport hipo
Roşieşti – 10
buc.
- Mijloace
transport hipo
Gura Idrici – 5
buc.

-

Primăria
comunei
Roşieşti tel.
0235/436610
permanent;
Postul
de
Poliţie
Roşieşti tel.
0235/436650;
Dispensarul
uman
Roşieşti tel.
0784106638,
0235471482

-

-

PRIMAR,
Postolache Constantin

COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.
crt.
0
1.
2.

LISTA
sectoarelor de drumuri comunale pe nivele de viabilitate în funcţie de
gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 15
noiembrie 2014 - 15 martie 2015
Sector pe care se acţionează la deszăpezire
DENUMIREA
Poziţia km Lungime
Nivel
Localităţi
DRUMULUI
km
viabilitate
1
2
3
4
5
DC 47: din DJ 244 A –
0+000
3,406
NI
Gura Idrici
Gura Idrici
3+406
DC 53: din DJ 244 A în
0+000
2,900
NI
Gura Idrici
DJ 244 H
2+900

COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.
crt.
0
A

1.
2.
3.

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea Consiliului local
Nr. 29 / 2014

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea Consiliului local
Nr. 29 / 2014

LISTA
necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare) programat a se
aproviziona în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15 martie 2015
pentru intervenţii pe drumurile comunale
Total
Din care:
Specificaţia
cantitate
Zgură
Nisip
Sare
( tone )
1
2
3
4
5
În grămezi (1-2
80
80
mc) amplasate pe
sectoarele de drum
DC 47
60
60
DC 53
20
20
Cariera nisip
100
100
Dealul Gării

COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.
crt.
0
1
2
3.
4.

LISTA
cu utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce participă la
deszăpezire şi combatere polei în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014
– 15 martie 2015
Denumirea utilajului,
Nr. bucăţi
Din care :
mijlocului de transport
BAZĂ (sat)
FORMAŢIA
1
2
3
4
Autogreder închiriat
1
SC deţinătoare
1
Dacia Logan
1
Consiliul local
1
Roşieşti
Mijloace transport hipo
10
Roşieşti
10
Mijloace transport hipo
5
Gura Idrici
5

COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.
crt.

0
1

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea Consiliului local
Nr. 29 / 2014

ANEXA Nr. 5
la Hotărârea Consiliului local
Nr. 29 / 2014

LISTA
personalului tehnic, auto şi hipo ce participă la acţiunea de deszăpezire
şi combatere a poleiului în perioada de iarnă 15 noiembrie 2014 – 15
martie 2015
din care :
TEHNIC
PERSONAL PERSONAL
(coordonare, mecanic şi
muncitor
Specificaţia
Total
dispecerat,
auto/hipo
însoţire
utilaj)
1
2
3
4
5
Coordonare şi
40
4
16
20
verificare la
nivel de
Consiliu local

