
PROIECT DE HOTARARE
ROMANIA
JUDETTIL GORJ
PRIMARIA C OMLINEI BALE $ TI

HOTARARE

privind aprobarea ,rPlanului operativ de organizare z
interventiilor, pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de
siguranta, pe drumurile publice de interes local din administrarea
comunei Balesti, in perioada de iarna 2019-2020"

Consiliul Local al Comunei Bdleqti, judeful Gorj :

Avdnd in vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti, jr.
LINGUREANU MADALIN-ION, din care rezulta necesitatea
adoptarii Planului operativ de organizare a interventiilor, pentru
asigurarea circulatiei rutiere in conditii de sigurantd, pa drumurile
publice de interes local din administrarca comunei Balesti, in
perioada de iarna 2019-2020 ;

- Raportul de specialitate al Serviciului situatii de urgenta si
administrativ din cadrul Primariei comunei Balesti;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local B6leqti;

- Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructura si Investitii Straine si Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 2891217012013 privind
Normativul de prevenire si combatere a inzapezirii drumurilor
publice - indicativ AND nr.525-2013

- Adresa Consiliului Judetean Gorj nr.
In temeiul art.I29, art.I39 si art.I96 din OUG nr. 5712019 privind

Codul Administrativ.

HorARAgrE:
Art.L Se aproba ,,Planul operativ de organizare a interventiilor,

pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta, pe drumurile
publice de interes local din administrarea comunei Balesti, in perioada de
iarna 2019-2020" , conforrn anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.



Art.z - Prezenful ,,Plan operativ de organizare a interventiilor, pentru
asigurarea circulatiei rutiere in conditii de sigurant&, pe drumurile publice de
interes local din administrarea comunei Balesti, in perioada de iarna 2019-
2020" se va transmite Consiliului Judetean Gorj - Comandamentul Judetean
de iarna .

Art.3 - Primarul Comunei Balesti va asigura aducereala indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari prin ,,Comandamentul de conducere si
coordonare a actiunilor de prevenire si interventie pentru combaterea
poleiului si iruapezirii drumurilor publice de interes local pentru iarna 2019-
2020" si prin Serviciului situatii de urgenta si administrativ .

Fala de cele prezentate mai sus solicit adoptarea proiectului de
hotdrAre initiat

INITIATOR PROIECT HOTARARE
PRI SECRETA UL ENERAL.

LNG(J,
.N-ION

Baldovin ntin Cristi

AVIZAT PEN] ALITATE



ROMANIA
JUDETUL GORT
PRII\4ARL{ COMLTNEI BALE$TI

PLAN OPERATTV

de organizare a interventiilor pentru asigurarea circulatiei rutiere in
conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes local din

administrarea comunei Balesti si pentru asigurarea prevenirii qi

stingerii incendiilor, in perioada de iarn a 2019-2020

I. SCOPUL APLICARII MASURILOR DE INTERVENTIE

1. Planul operativ de organizare a interventiilor, pentru asigurarea

circulatiei rutiere pe drumurile publice de interes local din administrarea
comunei Balesti, in perioada de iarna 2019-2020 are drept scop prevenirea si

combaterea iruapezirilor, inghetului, alunecusului si a altor fenomene
meteorologice periculoase pentru drumurile de interes local.

Conform prevederilor legale in vigoare, Planul operativ se

intocmeste de catre primarul comunei si se aproba prin hotarare a Consiliului
Local, avand drept scop reglementarea modului de prevenire si organizare a

interventiilor, pentru combaterea poleiului si iruapezirilor pe drumurile
publice din administrarea comunei in perioada timpului nefavorabil din
iama 2019-2020, in vederea asigurarii viabilitatii drumurilor comunale,
aleilor si ulitelor pe timp de rarna si de aparare a acestora impotriva
degradarii in perioada dezghetului precum si a accesului la institutiile
publice si la gospodariile populatiei izolate .

2. Organizarea, conducerea si coordonarea activitatilor referitoare la
prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor iruapezirilor, inghetului,
alunecusului si fenomenelor meteorologice periculoase in sezonul rece se

desfasoara in concord anta cu masurile luate in acest domeniu in plan
teritorial si in stransa colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele

normative in vigoare .

3. Responsabilitatea sistemului de pregatire, organtzarea si conducerea

activitatiilor si operatiunilor de interventie pentru inlaturarea urmarilor
inzapezirii, inghetului, alunecusului si poleiului pe drumurile de la nivelul
comunei.

ANEXA LA HCL NR.



II. SITUATIILB SI MODUL DE APLICARE A PLANULUI
OPERATIV

1. Situatiile de aplicare a PLANULUI OPERATIV sunt determinate de

producerea inzapizirilor, inghetului, alunecusurilor si a altor fenomene

meteorologice periculoase specifice sezonului rece, in iarna 2017-2018 .

2. Despr. -ur.rrile luate peleritoriul comunei Balesti, Comandamentul local

de deszape zire va insiiinta la numarul de telefon: 0734 457 545 ,

Comandamentul judetean al carui secretariat este asigurat de Directia

Tehnico-Economita, Dezvoltare Regionala si Relatii Externe din cadrul

Consiliului Judetean Gorj .

III. PRINCTP

1, Consiliul Local si Comandamentul local, in vedere pregatirii

drmurilor comunale, aleilor si ulitelor din administrarea comunei

pentru sezonul de iarna 2017 -201 8 va lua urmatoarele masuri :

-inventarierea retelei de drumuri publice de interes

local(comunale,vicinale, strazi rurale) si stabilirea prioritatilor de

interventie pe timp de iarna: zonele si tronsoanele periculoase(pante,

curbe), acceiul la institutiile publice, accesul la zonele de locuinte si mai

ales la zonele',cu gospodariile izolate.
-stabilirea de rotrriii pentru devierea circulatiei in cazul inchiderii

anumitor drumuri din cavza zapezii sau poleiului:

-montarea semn alizarri specifice pentru perioada de iarna;

-amenajare alei pietonale pe drumurile unde s-au executat modernrzafl;

-eliminare obstacole care diminu eaza capacitatea arterelor de circulatie

-curatarea podurilor,pocletelor,santurilor si taierea aco stamentelor

-asigurare materiale antiderapante - nisip-cantitate neces are aptoximativ
g0 t-, zgtra si sare si transportarea acestuia in punctele periculoase pe

drumuri si in depozitele sPeciale

Z. pe timp de viscol, ninsoare abundenta sau alte fenomene meteo care

genereaza blocarea cailor rutiere, se va intetzice accesul

autovehiculelor spre zonele afectate" prin montarea mijloacelor de

semnali zare rutiera corespu nzatoare, in scopul facilitarii interventiei

operative cu utilaje specifice, iar in situatia inchiderii temporare a

circulatiei rutiere pe un sector de drum afecat de fenomenele meteo

mentionate mai sus, se solicita aprobarea Comandamentului judetean



3.

4.

si acordul Inspectoratului judetean de politie, Serviciul de circulatie
rutiera . De asemenea pe timp de viscol nu se va actiona pentru

deszape zire decat in situatii cu totul exceptionale, cand sunt in pericol

vieti omenesti, datorita surprinderii pe drum a unor

personae,autovehicule sau utilaje de deszapezire, in colaborare cu

Comandamentul judetean de deszapezire Gorj, in vederea acordarii

primului ajutor persoanelor afectate de calamitati .

In situatia inchiderii temporare a circulatiei rutiere pe un sector de

drum afectat de fenomenele meteo mentionate mai sus, se solicita

aprobarea Comandamentului judetean si acordul Inspectoratului
judetean de politie- Serviciul de circulatie rutiera, tinandu-se cont in

special de persoanele care au nevoie de dializa.
In cazuri de urgenta, cand starea timpului impune inchiderea

circulatiei rutiere pe un sector de drum, pentru a se evita producerea

unor evenimente grave ce ar putea periclita viata participantilor la
trafic si cand sistemul de informare existent nu permite luarea

operativa a aprobarilor de mai sus, Comandamentul local, prin

primarul comunei , poate opera inchiderea circulatiei si instalarea

mijloacelor de semnalizare corespuruatoare, odata cu informarea

participantilor la trafic despre masura luata .

5. bonsiliul Local aI comunei Balesti, in calitate de administrator al

drumurilor publice comunale, aleilor si ulitelor de interes local are

obligatia sa info rmeze din timp participantii la traficul rutier privind

orice resirictie introdusa pe drum,sa le semnalizeze coresputuator

normelor in vigoare si sa recomande variante ocolitoare .

L pentru organiiarea interventiilor pe timp de iarna Consiliul local si

Comandamentul local vor organiza o grupa operativa de actiune

formata din utilaje proprii si cele din dotarea SC UTIL LOCAL SRL

Balesti iar in situatii deosebite se va trece la inchirierea de utilaje

specifice de |a agentii economici din comuna si chiar persoane private

(macara si tractoare) .

7. donform prevederilor legale, clasific area drumurilor comunale din

adminis trirea consiliului local pe niveluri de interventie, dupa

nivelurile de viabilitate in timpul iernii, se incadreaza in nivel III si IV

- N.I.3 si N.I.4 - clasa tehnica V - avand ca importanta economica si

admnis trativa- restul sunt drumuri publice care trebuie mentinute in

stare de viabilitate si sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de

vehicule, pentru care cheltuielile necesare mentinerii in 24 ore in stare

de viabiliiate depasesc cheltuielile, drumuri pe care se poate face

devierea circulatiei pe trasee ocolitoare. La nivelul III- N.I.3 se



incadreaza drumurile comunale GAVANESTI,
RASOVA,TAMASESTI , CEAURU SI VOINIGESTI iAT IA NiVElUl

IV- N.I.4 se incadreaza aleile si ulitele laterale din satele

CEAURU,TALPASESTI Si CORNESTI-StTAMUIAIi .

8. Formatia de utilaje si echipamente corespunzatoare nivelului de

interventie a comunei Balesti va cuprinde obligatoriu :

- 1 buldoexcavator
- 1 autogreder (cu lama pentru deszapezite)
- 2 remorci
- 2 fiactoare ( un tractor de 65 cp cu plug si un tractor de 45 cp care

va fi dotat corespunzatot, cu plug purtat)
- 1 autobasculanta (Trucker cu lama pentru deszapezite)

- 1 vola (Komatsu cu lamapentru deszapezire)

Toate utilajele vor fi dotate corespunzator si va fi verificata starea de

function are a acestor a pana la data de 1 0. I 1 .2017 .

pregatirea utilajelor folosite in actiunile de interventie se face cu

respect area stricta a regulilor de protectia muncii si PSI .

g. Instruirea membrilor Comandamentului local, stabilirea pentru fiecare

a raspunderilor si repartizarea acestora pe drumuri, zone, localitati,

precum si instruirea deserventilor de utilaje se face de primarul

comunei,rpa.na la data de 10.11 .2017 iar pe perioade de viscol si polei

se va organrza pefinanenta la sediul Consiliului Local si al Primariei

de catre salariatii din aparatul de specialitate al primarului comunei .

10.Se vor asigura pe plan local, pentru minim 14 zile de actionare a

autovehicuielor si utilajelor din formatia de interventie, cantitatile de

carburanti- motorina , ulei, la nivelul SC UTIL LOCAL SRL BALESTI'

avand ca actionar unic comuna .

l L.Reteaua de informare cuprinde telefonul cu nr. 0253220038 si

telefoanele mobile ale membriilor Comandamentului local.

I2.Intervalele de timp maxim admise pentru interventiile in cazul

drumurilor din administrarca Consiliului local, pentru deszapezirea

drumurilor pe minim o banda de circulatie este de 24 de ore, pentru

curatire a zapezii de pe platforrna drumului si acostament si asigurarea

circulatiei pe toata partea carosabila este de maxim 36 de ore iar

pentru raspandirea de materiale pentru combaterea poleiului, respectiv

materiale antiderapante si fondanti chimici, maxim 7 orc .



13.In cantl intalnirii unui autovehicul rnzapezit, care ingreun eaza
actiunea de deszapezire, va comunica imediat la Primafii comunei
Balesti, datele de identificare ale autovehiculului, luandu-se totodata,
impreuna cu organul local de politie, masura degajarii spatiului
carosabil.

14.Se intetzice tractarea de catre utilajele de deszapezire a vehiculelor
ramase pe drum, cu exceptia celor singulare, care impiedica actiunea
de deszapezire .Deserventii principalelor uilaje de deszape zire
buldoexcavator,autogreder si tractor plug vor avea asupra lor
telefonul mobil .

l5.Pentru desfasurarea operativa a actiunilor de interventie
iernii in vederea cunoasterii exacte a situatiei reale de
reviziile se vor efectua ori de cate ori este necesar .

pe timpul
pe teren

16. Inforrnarea zilnica sau ori de cate ori este nevoie, a situatiei retelei de
drumuri publice locale si colaborarea permanenta cu Comandamentul
Judetean-consiliul Judetean, si Serviciul Rutier Gorj .

17 -Transmiterea de comunicate pentru presa, radio, tv se va face numai
de catre prdsedintele/loctiitorul Comandamentului local, iar in datele
transmise nu se vor face referiri la drumurile nationale si judetene
pentru a se evita confuziile si dezorientarea participantilor in trafic ,
dupa informarea Comandamentul judetean.

18. Mdsuri premergdtoare sezonului rece qi pe timpul acestuia pentru
asigurarea prevenirii qi stingerii incendiilor :

a- verificarea instalaliilor de incdlzire, repararea gi curdtarea
sobelor gi coqurilor pentru evacuarea fumului ;

b. instruirea persoanelor care rdspund de aprinderea gi stingerea
focurilor ;

c. verificarea stingdtoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu
incdrcdtura de iarnd qi protej area acestora impotriva inghefului ;

d. verificarea instala{iilor de alimentare cu apd qi protejarea lor
impotriva inghelului ;



pregdtirea uneltelor pentru dezApezirea drumurilor de acces la
sursele de ap6, la intrdrile in cl5diri $i in depozite, etc.;

evitarea supraincdlzini sobelor, deoarece acestea prin cdldura
pe care o radiaz6, pot aprinde obiectele din apropiere.

l9.Mdsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la
gospoddriile populatiei

Pentru mentinerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de
confort necesar desf5qurdrii in conditii corespurudtoarc a activitdtii
zilnice in perioada sezonului rece se vor lua urmdtoarele mdsuri l
- co$urile de fum vor fi obligatoriu verificate, curdtate, si reparate de

persoane specializate si autorizate. Aprinderea funinginii in interior la
cogurile - necurdtate poate produce o temperaturS de 800- 1000 C;
- in podul casei cogul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea pdtrunde sc6ntei ce pot fi surse de
aprindere, dacd, in zona lui sunt materiale combustibile;
- se interzice utilizarea sobelor defecte qi a burlanelor metalice fisurate, a

reqourilor electrice improvrzate, a instalatiilor electrice improvizate cu
prize defecte si sigurante la tablourile electrice necalibrate;
- se irfterzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe
cuptorul sobei gi ldsarea nesupravegheat5 a focului;
- nu se incarcd soba cu lemne inainte de culcare gi nu se lasd arzdtorul

aprins la sobele'cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;
- amplasali in fa\a sobelor cu lemne o cutie metalicS: aceasta va asigura

proteclia fatd de cdderea accidentald, direct pe pode&, d lemnelor aprinse,
care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care
acestea ar veni in contact;

- cenu$a si jdratecul vor fi depozitate in gropi speciale gi se sting cu apd;

-se rnterzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate frrd regulatori
(ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc
fisurat ;

- se interzice cu desdvdrqire incercarea cu flacdrd a etanqeitelii buteliei de
gaze lichefiate sau a instala{iei de gaze naturale; verificarea se face numai
cu emulsie de apd cu sapun;

- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se

aerisegte camera, dupd care intotdeauna se aprinde mai int6i chibritul si
apoi se manevreazd robineful de alimentare cu gM;

- se rnterzice folosirea afumdtorilor improvizate in podurile clSdirilor
prin diferite metode, ori amplas area lor prin magazti, guri, remize,

e.



soproane sau ldngd materiale combustibile; afumdtorile se confectioneazd
din ziddrii de cSrdmidd gi se vor amplasa independent de celelalte
construcJii;
- cdile de acces si accesul la sursele de apd se vor curdta de zdpadd, si
gheatd, asigurAndu-se mentinerea permanent liberd a acestora.

20. Pentru prevenirea incendiilor provocate de copii - pe care frigul ii tine
acum mai mult pe l6ngd gi in casd - se vor respecta urmdtoarele reguli :

in incdperile in care existd sobe de incdlzit sau gdtit,
ldmpi de g{fiit cu petrol qi pentru iluminat, in stare de
funclionare, acestea nu se vor lSsa la indemdna copiilor
nesupravegheafi ;

copii nu trebuie ldsati sd se joace cu focul (lampi, lumdndri,
chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie ldsate la
indem6na lor ;

nu este permis accesul copiilor nesupraveghea{i in depozitele de
furaje, gure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea
produce incendii ;

copii nu vor fi ldsali sd foloseascd aparatele electrice de rrz
casnic (fiare de cdlcat, reqouri, radiatoare, etc.) sau aragazul
decdt in prezenla adullilor.

21. Inst alarea gi fofosirea sobelor cu gi fardacumulare de cdldurd se va face
astfel:

sobele de metal se vor instala la distantd de I metru fala de
peretii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ugor; dacd
peretii din lemn sunt izolati, distanJa poate fi de 70 cm. Izolarea
se face prin cdptuqirea peretelui cu cdrdmizi aSezate pe muchie,
pe o suprafald, care sd depSgeascd cu 50 cm dimensiunile sobei
pe verticald gi orizontalL;

sobele din metal nu se vor aleza direct pe pardoseala
combustibild; dacd, inallimea picioarelor de la sobd depdqeqte 25
cm ele vor fi aSezate pe un postament de cdrdmidd. Postamentul
trebuie sd depiqeascd perimetrul sobei, iar folosirea sobelor cu
ugi defecte este interzisl,;

nu este permisd aprinderea focului cu benzin[ sau alte lichide
inflamabile qi nici arderea de lemne lungi, care nu permit
inchiderea ugii ;



sobele de cdrdmidl vor avea pe dugumea, in fa[a ugii, o coald de
tablS de 70 x 50 cm ;

nu este permis sd se a;eze, la mai pulin de I m fatd de sobele
metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se
pot aprinde ;

focul in sobe nu trebuie l6sat frrd supraveghere sau in gnja
copiilor ;

se va urmdri ca sobele sd nu se incdlzeascd peste mdsurS.
deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur ;

Cogurile gi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi
construite, intre{inute gi curltate periodic pentru a nu provoca
incendii ;

Cogurile din cdrdmidd tencuitd vor fi izolate fa!d, de elementele
combustibile ale planqeelor, prin ingrogarea ziddriei la 25 cm;
in spaliul dintre cog gi planqeu se va introduce un strat de azbest

La trecerea prin acoperi$ se lasd o distantd de cel putin 10 cm
intre fata exterioard a ziddriei cogului gi elementele
combustibile ale acoperiqului ;

Nu este permis ca in coquri sd fie incastrate elementele
combustibile ale acoperigului, plangeului etc.;

Cogudle se prelungesc deasupra acoperigului cu 0,5 - 008 m;
acestea vor fi pennanent verificate qi intretinute.

PRESBDINTBLE CO UI LOCAL DE IARNA
P, MUNEI,

ALIN-ION
i'r" o
i "iJ :;



COMANDAMENTUL DB CONDUCERE SI COORDONARE A
ACTIUNILOR DE PREVENIRE SI INTERVENTIE PENTRU

COMBATEREA POLEIULUI SI INZAPBZIRII DRUMURILOR
PUBLICE DE INTBRES LOCAL PENTRU IARNA 2OI9.2O2O

UNGUREANU
MADALIN-ION

PRIMARUL
COMLINEI BALESTI

PRESEDINTE
0760 906 329

NICOLESCU
SPIRIDON

SEF SERVICru
ECONOMIC

MEMBRU
LOCTIITOR
0760691229

BALDOVIN
CONSTANTIN
CRISTI

SECRETAR
GENERAL AL
COMLTNEI BALESTI

MEMBRU
0760691240

CARSTEA VASILE CONSILIER LOCAL MEMBRU
076647 I 335

DANAU GRIGORE CONSILIER LOCAL MEMBRU
0720064522

NASTASOIU
DUMITRU

)ij -

SEF SERVICru
SITUATII DE
URGENTA

MEMBRU
0760691230

TUDORESCU
DRAGOS.ROBERTO

SEF BIROU
POLITIA LOCALA

MEMBRU
0765469747

DANALIN
COSTINEL

SERVICIUL
AGRICULTURA

MEMBRU
0760691237

CIUI,AVU DANUT
VIOREL

SEF POST POLITIE
BALESTI

MEMBRU
0766524953

SOMACU CORNEL DIRECTOR SCOALA
GIMNAZTALA
..ANTONIE MOGOS''

MEMBRU
0766s54870

BUZULOIU
GHEORGHE _

COSMIN

INSPECTOR
COMPARTIMENT
LICITATII SI
ACHIZITII PUBLICE

MEMBRU
0769669356

STANILOIU
COSTINEL

BIROU POLITIA
LOCALA

MEMBRU
0760691245

URSATEANU LIVIU DIRECTOR SC UTIL
LOCAL SRL

MEMBRU
073s054612



POPESCU NICOLAE DIRECTOR
ADJUNCT SC UTIL
LOCAL SRL
BALESTI

MEMBRU
0730079760

APOSTOL ION COMPARTIMENT
URBANISM SI
AMENAJAREA
TERITORIULUI

MEMBRU
0764470792

jr. Baldovin
.E
nsi

*-



ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALE$TI

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea ,,Planului operativ de

organizare a interventiilor, pentru asigurarea circulatiei rutiere in
conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes local din

administrarea comunei Balestio in perioada de iarna 2019'2020"

Primarul comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr. TINGUREANU
MADALIN-ION, in baza drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136,

alin.(l) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, supun spre

analiza si dezbaterc Consiliului Local Balesti intrunit in sedinta ordinara

publica, proiectul de hotarare privind aprobarea ,,Planului operativ de

organizare a interventiilor, pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de

siguranta, pe drumurile publice de interes local din administrarea comunei

Balesti, in perioada de iarna 2019-2020" .

Proiectul de hotarare a carui adoptare se solicita a fost initiat in
conformitate cu prevederile Ordinul comun al Departamentului pentru

Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine si Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 2891217012013 privind Normativul
de prevenire si comb atere a inzapezirii drumurilor publice - indicativ AND
nr.525-2013 .

Planul operativ este structurat pe 3 capitole :

I. SCOPUL APLICARII MASURILOR DE INTERVENTIE
II. SITUATIILE SI MODUL DE APLICARE A PLANULUI OPERATIV
III. PRINCIPALELE MASURI DE PREVENIRE SI INTERVENTIE

Scopul planului operativ este acela de a permite Primariei comunei

si Consiliului local sa ia cele mai potrivite masuri pentru prevenirea

riscurilor generate de specificul perioadei de iarna .

Obiectivele Planului operativ constau in crearea unui cadru unitar

de actiune pentru prevenirea si managementul situatiilor generatoare de

situatii de urgente si alocarea resurselor necesare din bugetul local sau chiar

prin atragerea de sume de la bugetul judetean , respectiv national



Fata de cele expuse mai sus si in conformitate cu prevederile legale in

vigoare supun uptob*ii Consiliului local proiectul de hotarare privind

ap-robarea planului operativ de organi z-are a interventiilor, pentru asigurarea

circulatiei rutiere pc drumrnile publice de interes local din administtarea

comunei Balesti, in perioada de iarna 2019-2020.

JR. UNG )ALIN-ION
PRIMAR,



ROMANIA
JUDETUL GORI
PRIMARIA COMUNEI BALE$TI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotaru.. p.vind aprobarea ,,Planului.operativ de

organiz are 1interoentiilor, pentru asigurarea circulatiei rutiere in

conditii de siguranta, pe drumurile publice de interes local din

administrarea comun.i Bul"sti, in perioada de iarna 2019-2020"

In baza prevederilor att. 136, alin.(8) din OUG nr. 5712019

privind Codul Administrativ, Serviciul situatii de urgenta si administrative

li' aparatul de specialitate al primarului comunei a primit spre analtzd

.*p..rrr.rea de motive a primarurui comunei la proiectul de hotarare privind

aprobarea planului operativ de organizare a interventiilor, pentru asigurarea

circulatiei rutiere pe drumurile p.tblir. de interes local din administrarea

comunei Balesti, in perioada de iarna 2019-2020 .

proiectul de hotarare a carui adoptare se solicita a fost initiat in

conform itate cu .sprevederile ordinul comun al Departamentului pentru

proiecte de Infrastructura si Investitii Straine si Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice nr. 2891217012013 privind Normativul

de lrevenire si combatere a inzapezirli drumurilor publice - indicativ AND

nr.525-2013
Av6nd in vedere cele ardtate mai sus, raportdm Consiliului Local

c6, proiectul de hot6r6re iniliat, indeplinegte condiliile de form6, conlinut 9i

tegatitate qi propunem adoptarea acestuia in formaprezentatd de initiator '

SERVICIUL SITUATII DE URGENTA SI ADMINISTRATIV'
INSPECTOR,

NASTASOIU DUMITRU


