Anexa nr.1
Hotararea nr.105 din 23.12.019

PROGRAMUL
de pregatire, deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei in
perioada de iarna 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020
La intocmirea programului de pregatire, deszapezire si combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei in perioada de iarna, 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020
s-a avut in vedere ca activitatea de deszapezire sa fie executata pe baza forței de muncă locală,
cu beneficiari la Legea nr.416/2001 si partial cu o firma, daca se impune, pe baza incheierii
unui contract de prestări servicii, care are in dotare o parte din utilajele si echipamentele
specifice activitatii de deszapezire.
Importanta economico-sociala a mentinerii drumurilor in stare de viabilitate in timpul
iernii impune stabilirea unui program cu masuri precise de actiune a utilajelor si oamnenilor
agrenati in prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice.
Pentru prevenirea si inlaturarea efectelor produse de inzapeziri si polei pe drumurile
comunale in perioada 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020 se stabilesc urmatoarele actiuni:
➢ Sectoarele de drumuri comunale pe care se va actiona in iarna 2019– 2020 pentru
deszapezire si combaterea poleiului se stabilesc in lungime de 21,800 km din totalul de
21,800 km care reprezinta reteaua de drumuri comunale. Pe tronsonul de drum
judetean aflat pe raza comunei se va intervine doar in cazul unei situatii de urgenta cu
resurse de pe plan local, acest sector fiind in administrarea Consiliului Judetean Iasi.
➢ Interventia in situatii de înzapezire și/sau combaterea poleiului se face pe nivele de
viabilitate asa cum sunt prevazute in anexa nr.2.
➢ Pentru asigurarea unei circulatii normale a autovehiculelor si a pietonilor, pentru buna
desfasurare a aprovizionarii populatiei si a societatilor de pe raza comunei Ciortesti,
ca urmare a ninsorii sau a manifestarii unor fenomene meteorologice periculoase
periculoase, vor fi procurate, pentru combaterea poleiului, materiale antiderapante
(nisip, sare) in volum total de 25 tone/sare si 90 m.c./nisip/antiderapant potrivit anexa
nr.3.Cantitatea se va suplimenta daca este necesar.
Comandamentul special/local constituit in acest scop desfasoara doua tipuri de activitati
in functie de starea vremii, astfel:
- Perioadele cu ninsoare si viscol la sol: - Comandamentul local functioneaza cu
program de veghe si coordoneaza actiunea utilajelor de deszapezire din dotarea
Consiliului Local si a firmei care asigura interventia, pentru inlaturarea efectelor
inzapezirii si deblocarea cailor de circulatie locale, sau insotirea salvarilor sau in
alte cazuri speciale in concordanta si cu actiunile Comandamentului Judetean;
- Perioadele fara ninsoare sau viscol la sol: Comandamentul local functioneaza cu
program cuprins intre orele 8:00 – 16:00 si desfasoara activitati de informare,
preluare si centralizare date cu privire la fenomenele meteorologice ce vor urma.

Pentru derularea efectiva a lucrarilor de deszapezire si de contracarare a inghetului si
poleiului, se va actiona dupa cum urmeaza:
➢ DESZAPEZIRE: La actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului vor fi folosite
utilaje si mijloace tehnice auto/hipo din dotarea proprie a Consiliului local sau din
închiriere asa cum sunt prevazute in anexa nr. 4.
➢ IMPRASTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT
- Se va folosi tractorul cu lama si sararita si buldoexcavatorul din dotarea
Consiliului Local Ciortesti iar lucrarile vor fi efectuate cu ajutorul de forței de
muncă locală, cu beneficiari la Legea nr.416/2001.
Lucrarile de deszapezire si imprastiat material antiderapant in comuna se vor efectua
sub comanda si indrumarea viceprimarului, sprijinit in localitatile componente a comunei de
consilierii locali si locuitorii din localitatile respective.
In zonele de actiune ale formatiilor se va coopera cu Postul de Politie Ciortesti in
vederea reglementarii circulatiei pe tronsoanele mentionate prezentul Program.

Anexa nr.2
Hotararea nr.105 din 23.12.019

LISTA
Sectoarelor de drumuri comunale pe nivele de viabilitate in functie de
gradul de inzapezire, pe care se vor actiona in iarna 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020
________________________________________________________________________
Nr. Denumirea drumului
Sector pe care se actioneaza la deszapezire
Crt.
_____ ________________________________________
Pozitia
Lungime Nivel
Localitati
Km
km
viabilitate
1
2
3
4
5
1. DC
0+000
2,4
N1 Ciortesti-Rotaria
Ciortesti-Rotaria
2+400
________________________________________________________________________
2. DC din DN 24
0+000
9
N1 Ciortesti-hotar CiortestiRaducaneni
Raducaneni
9+000
________________________________________________________________________
3. DC 1079 din DN 24
0+000
3
N1
Ciortesti-Deleni
de la vie la Mariscu
la Morosanu Ion
3+000
prin Deleni
4. DC 375 din DN 24
0+000
3,9
N1
de la Cracota
la Baragan
3+900
_____________________________________________________________________
5. DC 69/ B/2 din DN 24
0+000
3,5
N1
de la SMA la Scoala Serbesti
3+500
pe la Pintilie Ilie,
pana la ferma –iesirea din sat Serbesti

Coropceni

Serbesti

Anexa nr.3
Hotararea nr.105 din 23.12.019

LISTA
necesarului de material antiderapant (nisip, zgura, sare) programat a se aprovizioana in
iarna 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020 pentru interventii pe drumurile comunale
________________________________________________________________________
Nr.
Specificatia
Total cantitate
din care:
Crt.
(tone)
_______________________________
zgura
nisip
sare
1
2
3
4
5
A. in gramezi
Amplasat pe sectoare de drum
115
90
25
_______________________________________________________________________
1. DC Ciortesti-Rotaria
Km 0+000+2+400
15
________________________________________________________________________
2. DC Ciortesti-Raducaneni
9 km
40
3. DC 1079 Deleni
3 km
15
________________________________________________________________________
4. DC 375 Coropceni
3,900 km
15
________________________________________________________________________
5. DC 69B/2 Serbesti
3,500 km
15
_____________________________________________________________________
5. Depozit de nisip sat Ciortesti
15
Si drumuri satesti
________________________________________________________________________

Anexa nr.4
Hotararea nr.105 din 23.12.019

LISTA
Cu utilajele si mijloacele de transport auto, care participa la
deszapezire si combatarea poleiului in iarna 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020

Nr.crt.

1.
2.
3.

Denumirea utilajului, mijlocului
auto
1
Tractor cu lama si sararita
Formatie muncitori
Utilajele si echipamentele specifice
activitatii de deszapezire

Nr. buc.

1
1

din care
Baza (sat)

Formatia

3
Consiliul Local

4
1
20
1

Firma/contract
prestari servicii
deszapezire

Anexa nr.5
Hotararea nr.105 din 23.12.019

COMANDAMENTUL LOCAL
pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase,
specifice sezonului de iarna pentru comuna Ciortesti
în perioada de iarna 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020

Se constituie COMANDAMENTUL LOCAL pentru deszapezire si combaterea poleiului
si a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarna pentru comuna
Ciortesti in perioada de iarna, 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020 in urmatoarea componenta:
Presedinte – Apostol Alina – primarul comunei Ciortesti;
Membri: - Scafariu Florentin – viceprimarul comunei Ciortesti;
-Marcu Vasile –Sef SVSU;
-Popa Constantin – director Scoala Ciortesti;
-Balteanu Mihai – Sef Post Politie Ciortesti;
- Botez Florentin – consilier local;
-Irimia Ion – consilier local;
- Chirila Violeta – consilier local;
- Mocanu Dragos – consilier local;
- Pintilie Ilie– consilier local;

Comuna Ciortesti, judetul Iasi, telefon/ fax 0232/320800
e-mail: primariaciortesti@yahoo.com cod postal 707075
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOTARAREA nr.105
privind aprobarea „Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe
drumurile din administrarea comunei in perioada
de iarna ” 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020

Avand in vedere referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de Primarul
Comunei din care reiese necesitatea aprobarii Programului de deszapezire si combaterea
poleiului pe drumurile comunale;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei Ciortesti
Avand in vedere raportul Raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind
avizarea in totalitate a proiectului de hotarare privind aprobarea „Programului de pregatire,
deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei in perioada de
iarna” 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020
Avand in vedere prevederile art.22 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, republicata, modificata si completata ulterior;
Avand in vedere prevederile din O.U.G.nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificata si completata ulterior;
Avand in vedere prevederile art.8 alin.(1) lit.”f” din O.U.G.nr.21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, republicata, modificata si completata ulterior,
Avand in vedere prevederile art.8 alin.(1) din Legea.nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, modificata si completata ulterior,
În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.d) coroborat cu alin.7 lit.h din Ordonanta de
Urgență nr.57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.b) din Ordonanta de Urgență nr.57 din 03
iulie 2019, privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba „Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe
drumurile din administrarea comunei in perioada de iarna” 15 noiembrie 2019– 15 martie
2020 conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul si Consiliul Local al comunei Ciortesti vor lua masurile necesare si vor
asigura realizarea lucrarilor prevazute in Programul mentionat la art.1, pe baza de forței de
muncă locală, cu beneficiari la Legea nr.416/2001 sau, după caz, pe baza unui contract de
prestări servicii.
Art.3 Se aproba componenta Comandamentului Local pentru deszapezire si combaterea
poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarna pentru
comuna Ciortesti in, 15 noiembrie 2019– 15 martie 2020 conform anexei 6 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.4 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Ciortesti
si Consiliul Local al comunei Ciortesti prin Comandamentul Local pentru deszapezire si
combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase al comunei Ciortesti.
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-judetul Iasi si primarului
comunei Ciortesti, judetul Iasi, prin grija secretarului general a comunei Ciortesti.

Ciortesti, 23 decembrie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Botez Florentin
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar general comuna Ciortesti,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.12.2019
Cu un numar de 13 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă », 0 « abţineri din 13 consilieri în functie

