ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea : “ Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV
pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 - 2012”

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov,
înregistrată cu nr. ........ din ...........2011;
- Raportul

Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare

Drumuri

Judeţene, înregistrat cu nr. ........ din .............2011.
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţeneşti;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997-privind regimul
drumurilor, republicată, modificată şi completată.
Tinând cont de prevederile Ordinului nr.1945/2005 pentru aprobarea reglementărilor
tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice” indicativ
AND 525-2005, Ordinului nr. 1265/2006 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Normativ
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” şi

Instrucţiuni privind

protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi inzăpezirii – indicativ
AND 525 – 2005 .

În temeiul art.91 alin.(1) lit.c) şi f), alin.(5) lit.a) punctul 12 şi art. 97 din Legea
nr.215/2001 – a administraţiei publice, republicată, modificată şi completată.

HOTARÃŞTE:
Art.1. – Se aprobă “ Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea
lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV, pe perioada timpului
nefavorabil specific iernii 2011 ÷ 2012”, conform anexelor nr.1, nr.2. şi nr.3.
Art.2. – Direcţia Lucrări Publice, va asigura îndeplinirea măsurilor prevazute în program.
Art.3. – Directia Juridică Administratie Publică, va comunica prezenta Hotarâre către
Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Compania
Natională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Inspectoratul Judeţean Ilfov Pentru Situaţii de
Urgenţă, S.D. Electrica Ilfov, Autoritatea de Transport Ilfov şi Regia Autonomă de Transport
Bucureşti.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

AVIZEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____
Din ________2011

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
SERVICIUL PATRIMONIU
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE
Nr...............din.................2011

RAPORT
Ţinand seama de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.43/1997, republicată,
modificată şi completată – privind regimul juridic al drumurilor, art.7 şi art.22, coroborată cu
prevederile art.91, alin. (5), lit.a), pct.12, art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale - republicată, modificată şi completată, Hotărarea de Guvern nr.638/1999 –
privind

aprobarea

“Regulamentului

de

apărare

împotriva

inundaţiilor,

fenomenelor

meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice” şi a Normativului
cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, anexa
1h, cuprinzand conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor fenomenelor
meteorologice periculoase, art.1 şi art.2 pct.3 şi 5 cat şi prevederile Ordinului nr.1945/2005
pentru aprobarea reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525 -2005 şi ale Ordinului nr.1265/2006 pentru
aprobarea reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii
drumurilor publice” şi Instrucţiuni privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii – indicativ AND 525-2005 CONSILIUL JUDEŢEAN
ILFOV, în calitate de administrator al reţelei de drumuri judeţene are sarcina de a asigura
serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă:“ Programul de măsuri şi acţiuni pentru
prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul
ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ÷ 2012 ”, conform anexelor
nr.1, nr.2. şi nr.3.
Avand în vedere Hotărarea de Guvern nr.540/2000 – privind aprobarea încadrării în
categoriile funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV deţine şi administrează o reţea de drumuri
judeţene în lungime totală de aproximativ 380 km, pe care este necesară intervenţia în cadrul
serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă. În funcţie de zonele de intervenţie de pe
raza administrativă a Consiliului Judeţean Ilfov, sunt stabilite 6 baze de acţionarea, conform
Propuneri baze- Baza I, II, III, IV, V şi VI.
Pentru derularea în bune condiţii a fluenţei traficului vehiculelor de transport în comun,
individuale şi de mărfuri pe timp de iarnă se va urmări realizarea următoarelor aspecte:

-

menţinerea în permanenţă a suprafeţei drumurilor într-o stare netedă regulată,
care să permită trecerea curentului de vant cu zăpada peste suprafaţa drumului;

-

completarea cu indicatoare de circulaţie specifice semnalizării pe timp de iarnă pe
drumurile ce necesită semnalizări suplimentare, precum şi montarea de
parazăpezi;

-

asigurarea utilajelor de intervenţie şi a personalului deservent necesar;

-

asigurarea stocurilor de materiale antiderapante (sare, nisip) şi de carburanţi
necesari cat şi depozitarea acestora;

-

constituirea Comandamentului de deszăpezire şi a Grupei tehnice.

Avand în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiză şi aprobare, prezentul
Proiect de Hotărare privind serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă: “ Programul de
măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe
drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii
2011 ÷ 2012 ”, conform anexelor nr.1, nr.2. şi nr.3.

DIRECTOR EXECUTIV
Direcţia Lucrări Publice,
Gabriel-Mihai CONSTANTIN
ŞEF SERVICIUL P.A.D.J.,
Adrian CIRIPIALĂ

Întocmit, consilier S.P.A.D.J,
Alexandrina MARICA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr..............din...............2011

E X P U N E R E DE M O T I V E
Avand in vedere Hotărarea de Guvern nr.540/2000 – privind aprobarea încadrării în categoriile
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV deţine şi administrează administrează o reţea de drumuri judeţene în
lungime totală de aproximativ 380 km pe care este necesară intervenţia în cadrul lucrărilor de
întreţinere curentă pe timp de iarnă:“Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada
timpului nefavorabil specific iernii 2011 ÷ 2012 ”, conform anexelor nr.1, nr.2. şi nr.3.

•

•

•
•

Ţinand seama de prevederile:
Ordonanţei de Guvern nr.43/1997, republicată, modificată şi completată – privind regimul
juridic al drumurilor, art.7 şi art.22, coroborată cu prevederile art.91, alin. (5), lit.a), pct.12,
art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, modificată şi
completată, Hotărarea de Guvern nr.638/1999 – privind aprobarea “ Regulamentului de
apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la
construcţiile hidrotehnice”
Normativului cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi
gheţurilor, anexa 1h, cuprinzand conţinutul-cadru al planurilor de apărare împotriva efectelor
fenomenelor meteorologice periculoase, art.1 şi art.2 pct.3 şi 5
Ordinului nr.1945/2005 pentru aprobarea reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525 -2005
Ordinului nr.1265/2006 pentru aprobarea reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” şi Instrucţiuni privind protecţia drumurilor publice
pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii – indicativ AND 525-2005

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, în calitate de administrator al reţelei de drumuri judeţene are
sarcina de a asigura serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă: “Programul de măsuri şi
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din
judeţul ILFOV pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ÷ 2012”, conform anexelor
nr.1, nr.2. şi nr.3.
Faţă de cele prezentate mai sus s-a iniţiat un Proiect de Hotărare, privind serviciile de întreţinere
curentă pe timp de iarnă: “Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea
lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV pe perioada timpului
nefavorabil specific iernii 2011 ÷ 2012 ”, conform anexelor nr.1, nr.2. şi nr.3, pe care îl supunem
spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA

Gheorghe ROMAN

