JUDETUL BIHOR
COMUNA DRAGANESTI
PRIMAR

Avizat de legalitate,
Secretar,
Vasile Horge

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la activitatea de dezăpezire în sezonul 2011 – 2012 pe raza Comunei Draganesti

În conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
Legea nr.101/2006 privind salubrizarea localităţilor şi ţinând cont de prevederile Codului rutier şi al
Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, se impune luarea de măsuri pentru
combaterea îngheţului şi poleiului, precum şi pentru dezăpezire.
Datorită efectelor negative produse de utilizarea amestec de sare (NaCl) şi clorură de magneziu
(MgCl2) in locul nisipului ca material antiderapant, care elimină unele inconveniente, reducându-se
totodată şi efectul de poluare a mediului.
Având în vedere referatul serviciului de specialitate şi ţinând cont de discuţiile avute cu comisia de
specialitate, propun spre analiză şi aprobare prezentul Proiect de Hotărâre.

Iniţiator proiect
Primar,
Ing.Gheorghe Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI
HOTARAREA Nr.59
din 29 noiembrie 2011
Privind constituirea Comandamentului local pentru deszapezire, combaterea poleiului si a altor
fenomene periculoase specifice sezonului rece
Avand in vedere instalarea sezonului rece, caracterizat prin fenomene meteorologice
periculoase, ninsori, viscol, avalanse si polei;
În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, cu Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006 şi ţinând cont de prevederile Codului rutier;
In baza art.6 alin.2 litera d, si art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata;
Consiliul Local al Comunei Draganesti, cu unanimitatea consilierilor in functie
HOTARASTE:
Art.1. Se constituie Comandamentul local pentru deszapezire, combaterea poleiului si a altor
fenomene periculoase specifice sezonului de iarna, din care fac parte Primarul Comunei in calitate de
presedinte, consilierii locali, conducatorii de institutii din comuna si angajati ai Primarului in calitate de
membri, dupa cum urmeaza:
Bogdan Gheorghe-Telefon 321729, 320215,0744640076 0788640076 – Primarul Comunei –
Presedinte
Banda Ovidiu – 0766549472 , 323092, 321729 0788920502 - membri
Balint Radu - 0741133491
0769057649
Bogdan Vasile
0769057648
Jude Ioan
321073
0769057650
Bota Viorel – 0744505320
0769057641
Cata Nicolae - 0748800719
0769057640
Dan Vasile Stefan – 0722602839
0769057645
Haiduc Vasile – 0740324124
0769057642
Hora Dumitru
0769057647
Heredea Viorel
0769057646
Horge Adrian – 321729, 323061, 0721772663 0788464236
Horge Vasile – 321729, 323061,
0788921307
Horgiu Miron – 323060, 332410,
0744574920
Ilea Ioan
0769057644
Maduta Gheorghe –
0745615908
0788784553
Pantis Miron 0724156553
0769057643
Pirtea Petru
0769057654
Sala Florin – 0743889250
0762621734
Sebestyen Francisc -0721118356
0761133388
Art2. Se aproba Programului de deszapezire si combaterea poleiului pentru iarna 2011-2012, conform
situatiei anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutia Prefectului Judetului Bihor
Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta “Crisana” Bihor
Membrii Comandamentului.

Presedintele sedintei,
Miron Horgiu

Contrasemneza secretar,
Secretar,
Vasile Horge

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DRAGANESTI

Anexa la Hotararea
Nr.59 / 2011

PROGRAMUL DE DESZAPEZIRE
SI COMBATEREA POLEIULUI IN IARNA 2011-2012

CURATAREA SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE
CAILE PUBLICE
SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE
TIMP DE POLEI SAU DE INGHET
Mijloace tehnice de interventie si stocuri de materiale
- Tractor
-2
- Remorca - 2
- Camioneta - 1
- Plug de deszepezire - 2
- Motorina – 800 litri
- Nisip
- 20 tone
- Sare
- 1,5 tone
Descrierea activitatii
Art. 1. Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate si are ca scop mentinerea in stare
practicabila a arterelor de circulatie, cuprinzand urmatorul ciclu de operatii:
curatatul manual al zapezii;
curatatul, incarcatul mecanizat si pluguitul;
combaterea poleiului;
curatarea gurilor de scurgere.
(2) Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii sau ghetii si de
combatere a poleiului in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de
siguranta.
(3) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate din dotare,
plug de deszepezire si forta de munca umana.
(4) Operatorul de servicii va avea experienta in domeniu si va fi dotat cu utilaje performante. Toate
utilajele de deszapezire trebuie sa fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (statii de emisiereceptie, telefoane mobile).
Conditii tehnice
Curatatul manual al zapezii
Art. 2. (1) Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea
zapezii in gramezi, la distante de 10-15 m in zonele unde nu se stanjeneste circulatia auto sau pietonala
si nu sunt afectate utilitatile domeniului public
(2) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargerea sau taierea cu dispozitive si scule speciale.
(3) Activitatea se desfasoara pe toate arterele de circulatie din comuna.
2.2.2.Curatatul, incarcatul mecanizat si pluguitul
Art. 3.(1) Curatatul mecanizat al zapezii consta in periatul mecanic al zapezii, pluguitul zapezii,
incarcatul, transportul si descarcarea zapezii in locuri autorizate.
(2) Pluguitul se aplica pe strazi unde grosimea stratului de zapada depaseste in general 10 cm.
(3) Arterele de circulatie vor fi practicabile in termen de 2 ore de la inceputul interventiei.

(4) Incarcatul si transportul zapezii se vor face cu vehicule adecvate, pana la asigurarea conditiilor
optime de circulatie rutiera si pietonala.
(6) Activitatea se desfasoara pe toate strazile din comuna si drumurile comunale.
Combaterea poleiului
Art. 4. (1) Activitatea se face cu scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de
drum si se desfasoara in zona de autorizare.
(2) Combaterea poleiului se face astfel:
cu amestec de sare maxim 10 % si piatra (sort) cu granulatia de 3-7;
cu emulsie de sare maxim 10 %.
cu alte solutii care nu vor afecta structura sistemului rutier (nu vor produce degradari) si nu vor afecta
mediul inconjurator.
Programe de executie
Art.4. (1) Programul de deszapezire se va pune in aplicare sub directa coordonare a Comandamentul
de deszapezire constituit si sub directa indrumare a Primarului comunei.
(2) Programul este elaborat pentru toate drumurile si strazile din comuna.
(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrarilor de deszapezire care va trebui respectat cu strictete. In
prima urgenta vor fi executate lucrari de deszapezire pe arterele care asigura accesul la institutii
publice, magazine comerciale, facilitarea activitatii operatorilor de servicii publice , institutii de
invatamant.
(4) Arterele principale de circulatie vor fi practicabile in termen de 2 ore de la inceperea cu intreaga
capacitate a interventiei.
(5) La nevoie va fi asigurata functionarea fara intrerupere a utilajelor de deszapezire prin organizarea
activitatii pe schimburi.
(8) Confirmarea prestatiei de deszapezire se va face in baza planului de lucrari aprobat si a fiselor
zilnice de lucru ce vor fi intocmite de operator si confirmate de concedent.

Presedintele sedintei,
Miron Horgiu

Contrasemneza,
Secretar,
Vasile Horge

