ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DODESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.
privind aprobarea ,, Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile
din administarea comunei Dodesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie
2017
Avand in vedere:
- adresa Consiliului Judetean Vaslui nr. 12371/04.10.2016 prin care se solicita
intocmirea si aprobarea ,, Programului de dezapezire si combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei, in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie
2017” ;
- expunerea de motive prezentata de primarul comunei Dodesti;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Dodesti;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dodesti;
-prevederile art.22 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Instructia 525/2011 privind
protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusuluii inzapezirii emisa de
Agentia Nationala a Drumurilor Bucuresti;
-in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.,,d’’si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Dodesti, judetul Vaslui:
HOTARASTE:
Art. 1 –Se aproba ,,Programul de deszapezirea si combaterea poleiului pe
drumurile din administrarea comunei Dodesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 201615 martie 2017”,conform anexei nr.1.
Art.2 –Se aproba comandamentul comunal de iarna, conform anexei nr.2.
Art.3 –Se aproba lista sectoarelor de drumuri comunale la nivelele de viabilitate in
functie de gradul de inzapezire pe care se va actiona in perioada de iarna 15 noiembrie 201615 martie 2017, conform anexei nr.3.
Art.4 –Se aproba lista necesarului de materiale antiderapante(nisip si sare)in gramezi ,
programat a se aproviziona in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, pentru
interventii pe drumurile comunale, conform anexei nr. 4.
Art.5 –Se aproba lista mijloacelor de interventie care participa la activitatea de
dezapezire a drumurilor comunale si lista mijloacelor de transport pentru cazuri de urgenta in
perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, conform anexei nr.5.
Art.6 –Se ia act de sistemul informational, conform anexei nr. 6.

Art.7 –Se aloca suma conform devizului pentru executarea lucrarilor de interventii in
situatii de deszapezire si combatere a poleiului in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15
martie 2017.
Art.8 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza viceprimarul
comunei Dodesti, judetul Vaslui, domnul Ifrim Viorel.
Art.9 –Prezenta hotarare se comunica, in termen legal, prin grija secretarului comunei:
-Intitutiei Prefectului judetului Vaslui;
-Primarului comunei Dodesti;
- Consiliului Judetean Vaslui-Directia tehnica;
-persoanelor interesate prin afisare la sediul Primariei.

Dodesti, 31.10.2016

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier,
BALAUR EMIL

Adoptata astazi, 31.10.2016
Cu un nr. de
voturi ,,pentru’’din 11 consilieri in functie

Secretarul comunei Dodesti,
BUJENITA CATALIN
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ANEXA Nr. 1
.

PROGRAM DE MASURI
De dezapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei in
perioada de iarna 15 noiembrie 2016– 15 martie 2017 .
Pentru prevenirea si inlaturarea efectelor produse de zapada si polei pe drumurile
comunale in perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, se stabilesc urmatoarele masuri ;
1. Constituirea Comandamentului comunal de iarna, conform anexei nr.2 ;
2. Sectoarele de drumuri comunale pe care se va actiona in perioada 15 noiembrie 2016 –
15 martie 2017 pentru dezapezire si combatere a poleiului se stabilesc in lungime de 6,0
km, care reprezinta reteaua de drumuri comunale, conform anexei nr. 3;
3. Interventia in situatii de inzapezire si/sau combatere a poleiului se va face pe nivele de
viabilitate ;
4. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant (nisip,zgura,sare) se va asigura un
volum total de 40 t., potrivit anexei nr.4;
5. La actiunile de deszapezire si combatere a poleiului vor fi folosite utilaje si mijloace
tehnice auto/hipo din dotarea proprie a consiliului local sau inchiriate, iar pentru
transportul in cazuri de urgenta se va folosi autocamioneta, conform anexei nr.5;
6. La actiunile de deszapezire si combatere a poleiului vor participa un nr. de 8 persoane ;
7. Fondul financiar alocat pentru actiunile de deszapezire si combatere a poleiului vor fi
coordonate si controlate de Comandamentul special constituit in acest scop ;
8. In perioada de timp nefavorabil, pentru a se evita crearea unei situatii critice se va
asigura permanent medic si/sau asistent medical la dispensarul comunal, pentru
acordarea asistentei medicale in cazuri de nasteri sau imbolnaviri grave .
9. Se va stabili un plan operativ de actiune pe toata perioada anotimpului rece in functie de
problemele ivite .
10. Sistemul informational cuprinzand lista numerelor de telefoane care vor putea fi
accesate.

Intocmit,
Viceprimarul comunei Dodesti
IFRIM VIOREL
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ANEXA Nr. 2

COMPONENTA COMANDAMENTULUI
COMUNAL DE IARNA

PRESEDINTE : CERBU LOREDANA– Primar
MEMBRI : IFRIM VIOREL – Viceprimar
BUJENITA CATALIN - Secretar
IFRIM COSTEL - consilier
SAVA CEZAREL -consilier
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ANEXA Nr. 3
.

LISTA
Cu sectoarele de drumuri comunale pe nivele de viabilitate in functie de gradul de
inzapezire pe care se va actiona in perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017.

Nr.
crt.

Denumirea drumului

Traseul
drumului

1.
2.

DC 54 din DJ244 H
DC 55 din DC 54

3

DC 52 DIN DJ244 H

Dodesti
DodestiUrdesti
DODESTI

Pozitie
kilometrica
Origine
0+000
0+000

Pozitie
kilometrica
Destinatie
2+000
4+000

Lungimea
reala

0+000

2+000

2,000

Intocmit,
Viceprimarul comunei Dodesti
IFRIM VIOREL

2,000
4,000
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ANEXA Nr. 4
.

LISTA
Cu necesarul de material antiderapant (nisp, zgura, sare ) programata a se aproviziona
in iarna 2016-2017 pentru interventii pe drumurile comunale .
Nr.c
rt.

1.
2.
3

Specificatia

Total cantitate
(to.)

In gramezi amplasate pe
sect. de drum(1-2/mc)
DC 54
DC 55
DC 52

Din care
Zgura

Nisip

Sare

-

6
20
6

4
10
4

50
10
30
10

Intocmit,
Viceprimarul comunei Dodesti
IFRIM VIOREL
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ANEXA Nr. 5

LISTA
Mijloacelor de interventie care vor participa la activitatea de dezapezire si combatere a
poleiului in perioada 15 noiembrie 2016- 15 martie 2017
Nr.
Denumirea utilajului,
Nr.buc.
Baza
Formatia
crt.
mijloculuide transport
1.
Tractor cu plug
1
SC NOMIS
SC NOMIS
2.
Autogreider inchiriat
1
Sat Dodesti
3.
Mijloace transport hipo
10
1
Primaria Dodesti
Autocamioneta
4.
5.
LISTA
Mijloacelor de transport pentru cazuri de urgenta
Nr.
crt.
1.

Denumirea utilajului,
mijloculuide transport
AUTOCAMIONETA

Nr.buc.

Baza

Formatia

1

PRIMARIA DODESTI

COMISII ORGANIZATE PE SATE

Sector de activitate :
Dodesti: Fiecare locuinta din satul Dodesti si drumul comunal DC 54 pe o portiune de 2500
m. de la Fagadau pana la iesire spre localitatea Urdesti.
Responsabili : CIOBANU COSTICA
IFRIM VIOREL
SAVA CEZAREL
IFRIM COSTEL
Urdesti : Fiecare locuinta din satul Urdesti si drumul comunal DC 55 pe o portiune de 3500
m.
Responsabili ROHOTIN GABRIEL-AUREL
POPA VIOREL
SIMION OVIDIU
PARASCHIV LAZAR
Intocmit,
Viceprimarul comunei Dodesti
IFRIM VIOREL

ROMANIA
JUDETUL VASLUI

ANEXA Nr. 6

PRIMARIA COMUNEI DODESTI

Sistemul informational
Lista telefoane
- Prefectura Vaslui – Comandamentul de aparare impotriva dezastrelor – telefon
0235316330 ; 0235317330
- Consiliul Judetean Vaslui – Comandamentul de iarna – Directia tehnica , telefon : 0235316095, 0235361099, 0235361089.
- Inspectoratul de protectie civila – telefon - 0235361833 .
- Inspectoratul judetean de politie –serviciul circulatie , telefon : 0235307000.
- Sistemul de gospodarire a apelor Vaslui , telefon - 0235361136 ; 0235361137 ;
0235317040.
- Autoritatea Rutiera Romana – reprezentanta Vaslui , telefon ; - 0235311753 .
- Serviciul de ambulanta : - Vaslui – telefon – 0235361498
- Barlad – telefon – 0235411750
- Husi - telefon – 0235481145
- Negresti – telefon – 0235457970
- Pompieri – telefon – 0235981; 0235311212
- Autogara pentru transport calatori :
- Vaslui – telefon 0235360074
- Barlad – telefon – 0235414622
- Husi - telefon - 0235480108
- Sectia Drumuri Nationale Barlad – telefon 0235413201
- SDN Barlad – Lot Vaslui – telefon - 0235360125
- SDN Barlad – District Ivanesti – telefon - 0235340508
- SDN Barlad – District Negresti – telefon – 0235457782
- SDN Barlad – Lot Husi – telefon – 0235471846
- Primaria Vaslui – telefon – 0235310999
- Primaria Vaslui – telefon – 0235310999
- Primaria Barlad – telefon – 0235411760
- Primaria Husi – telefon – 0235480009 ; 0235480204
- Primaria Negresti – telefon – 0235457679
- Unitatile vecine ( pe reteaua de drumuri judetene ) , ce executa interventia pe timp de
iarna , dupa adjudecarea licitatiei pe anul 2016-2017 se vor face cunoscute numerele de
telefon unde pot fi accesate .

Intocmit,
Viceprimarul comunei Dodesti
IFRIM VIOREL

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DODESTI
COMISIA PENTRU DEZVOLTARE, ECONOMICO-SOCIALA,
BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE
COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI SI COMERT.

RAPORT
AL COMISIE DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea ,, Programului de deszapezire si combatere a
poleiului pe drumurile din administarea comunei Dodesti, in perioada de iarna
15 noiembrie 2016-15 martie 2017 ;
Comisia pentru programe de dezvoltare economico- sociala,buget –finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala ,
protectia mediului, servicii si comert, analizand proiectul de hotarare privind aprobarea
,, Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administarea
comunei Dodesti, in perioada de iarna 15 noiembrie 2016-15 martie 2017” adopta
prezentul proiect de hotarare cu urmatoarele :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

PRESEDINTE ,

SECRETAR,

PARASCHIV LAZAR

ROHOTIN GABRIEL-AUREL

MEMBRU ,

CIOBANU COSTICA

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DODESTI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea ,, Programului de dezapezire si combatere a
poleiului pe drumurile din administarea comunei, in perioada de iarna 15 noiembrie
2016-15 martie 2017” ;
Domnilor consilieri,
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat în baza dreptului conferit de
prevederile art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata in Monitotul Oficial nr.123/2007, a Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local Dodesti si a adresei nr.12371/04.10.2016 a Consiliului
Judetean Vaslui prin care solicita Hotararea Consiliului Local privind aprobarea
,, Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administarea
comunei, in perioada de iarma 15 noiembrie 2016-15 martie 2017” cuprinzand si anexele
1-6.
Administrarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale,
pe raza administrativ-teritoriala a acestora, de aceea pe timp de iarna activitatea de
deszapezire si de combatere a poleiului se asigura din surse proprii . In acest sens s-a intocmit
lista necesarului de materiale, lista sectoarelor de drum pe care se va actiona si lista
mijloacelor auto si a utilajelor care vor interveni pe timp de iarna, liste ce sunt anexate la
proiectul de hotarare pe care va rog sa le analizati si sa le completati acolo unde considerati ca
este nevoie.
Avand in vedere considerentele expuse si tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului
cade in competenta consiliului local, competenta conferita de legislatia in vigoare, ca
autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am initiat urmatorul proiect de hotarare,
pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata.

Primarul comunei Dodesti,
CERBU LOREDANA

ROMANIA
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RAPORT
La proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Programului de deszapezire si combatere
a poleiului pe drumurile din administarea comunei, in perioada de iarma
15 noiembrie 2016-15 martie 2017 ;

Prezentul raport a fost întocmit în baza dreptului conferit de art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat de D-l Viceprimar, şi vizează
aprobarea ,, Programului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din
administarea comunei Dodesti, in perioada de iarma 15 noiembrie 2016-15 martie 2017”.
Analizând proiectul de hotărâre am constatat că acesta a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.22 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor ,
republicata si Instructiunea 525/2011 emisa de Agentia Nationala a Drumurilor si in temeiul
art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.,,d’’si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata in Monitorul Oficial nr.123/2007;
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de
hotărâre în forma menţionată.

VICEPRIMAR,
IFRIM VIOREL

