ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.31
privind aprobarea programului de deszăpezire şi combaterea poleiului
pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de
iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019
Consiliul local al comunei Ciocani, jud. Vaslui;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciocani, prin care
prezintă necesitatea aprobării programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei , în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15
martie 2019;
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort și de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului local;
Ţinând cont de adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 13125/11.09.2018;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin 1, 2 lit. c şi art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă programul de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile
din administrarea comunei Ciocani, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15
martie 2019 , conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Se constituie comandamentul comunal de iarnă, în următoarea
componenţă:
Preşedinte- Călin Gheorghe,primarul comunei Ciocani
MembriDarie Ionel, viceprimar;
Abaza Iosefina, secretar
Năstase Claudiu-Laurențiu, consilier local ;
Lăzărescu Dorin, consilier local;
28.09.2018
Preşedinte de şedinţă,
Budeanu Ion
Contrasemnează,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la
Hotărârea nr. 31 /28.09.2018

PROGRAM DE DESZĂPEZIRE ŞI COMBATERE A POLEIULUI
PE DRUMURILE DIN ADMINISTRAREA COMUNEI
PENTRU PERIOADA 15 NOIEMBRIE 2018-15 MARTIE 2019

1. Cetăţenii comunei care au obligaţia de a efectua acţiuni şi lucrări de interes local vor fi
mobilizaţi în vederea deszăpezirii pe sectoarele de drum comunal din administrarea comunei.
2. Pentru combaterea poleiului se vor mobiliza mijloacele de intervenţie (căruţe, alte mijloace
de transport aflate la dispoziţie )pentru a transporta şi împrăştia nisip pe porţiunile drumului cu polei.
3. Se va urmări ca în momentul când timpul va permite să fie mobilizaţi beneficiarii de ajutor
social pentru decolmatarea şanţurilor situate de o parte şi de cealaltă a drumurilor din adm-rea
comunei. Se vor lua măsuri de tăiere a buruienilor şi a mărăcinilor de pe zona drumului pentru a se
împiedica formarea de troiene sau suluri de zăpadă.
4. În situaţia în care bugetul local al comunei va fi suplimentat cu fonduri băneşti, se va urmări
pietruirea, întreţinerea drumurilor şi decolmatarea şanţurilor.
5. Pentru drumul comunal Ciocani- Pod-Pietriş sunt necesare în vederea deszăpezirii şi
combaterii poleiului 80 de grămezi cu materiale antiderapante (nisip şi sare) şi mijloace de
intervenţie : buldoescavator cu lamă , căruţe ,Dacia Duster B- 20 -PCC .
Comandamentul de iarnă : Preşedinte- Călin Gheorghe, primar
Membri:
Darie Ionel, viceprimar,
Abaza Iosefina, secretar,
Năstase Claudiu-Laurențiu, consilier local
Lăzărescu Dorin, consilier local;
Sistem informaţional:
LISTĂ TELEFOANE.
Instituţia Prefectului Vaslui- Comandamentul de apărare împotriva dezastrelor- telefon
0235/316330; 0235/317330;
Consiliul Judeţean Vaslui - Comandamentul de iarnă – Direcţia Tehnică, telefon: 0235 /316095;
0235 /361099; 0235 /361089;
Inspectoratul de Protecţie Civilă – telefon 0235/361833;
Inspectoratul Judeţean de Poliţie – telefon : 0235/303004;
Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, telefon 0235/361136; 0235/361137; 0235/ 361138;
Autoritatea Rutieră Română – Reprezentanţa Vaslui- 0235/ 311753, 0721275314;
Serviciul de ambulanţă:
Vaslui- telefon : 0235/361498;
Bârlad telefon : 0235/411750;
Huşi:
: 0235/481145;
Negreşti:
0235/457970;
- Pompieri- telefon : 0235/981 0235/311212
- Autogara pentru transport călători: Vaslui- telefon: 0235/360074
Bârlad- telefon: 0235/414622;
Huşi- telefon: 0235/480108;
Negreşti- telefon: nu are telefon;
Secţia Drumuri Naţionale Bârlad- telefon: 0235/413201;
S.N.D. Bârlad – Lot Vaslui – telefon 0235/360125;

S.N.D. Bârlad- District Ivăneşti – telefon 0235/340508;
S.N.D. Bârlad – District Negreşti- telefon 0235/457782;
S.N.D. Bârlad- Lot Huşi- telefon - 0235/471846;
Primăria Vaslui- telefon - 0235/310999;
Primăria Bârlad- telefon- 0235/411760;
Primăria Huşi – telefon- 0235/480009; 0235/480204;
Primăria Negreşti: -telefon- telefon: 0235/457679;
Unităţi vecine(pe reţeaua de drumuri judeţene ) ce vor executa inervenția pe timp de iarnă , după
adjudecarea contractului de lucrări pe anul 2018-2019 , li se vor face cunoscute numerele de telefon,
unde vor putea fi accesate.
Mijloace de intervenţie: buldoescavator cu lamă ; 20 căruţe , 3 tractoare cu remorci; mijloc de
transport pentru cazuri de urgenţă , din dotarea Primăriei Ciocani - Dacia Duster B - 20- PCC .
Fondurile băneşti necesare vor fi alocate în bugetul local cu această destinație.
Comandamentul comunal va asigura permanenţa la telefon , având obligaţia de a informa operativ
asupra relaţiei din teren.
Se va asigura un medic , în limita posibilităților, în spațiul în care-și va desfășura activitatea
medicul uman, pentru asigurarea asistenţei medicale în cazuri de naşteri sau îmbolnăviri grave.
Pentru bolnavii ce nu pot fi trataţi la comună , se vor asigura mijloace de transport până la spitalul
cel mai apropiat , iar în cazul în care ambulanţa nu poate ajunge în comună , se vor lua măsuri pentru
a fi transportaţi în timp util la spital.

PRIMAR,
Călin Gheorghe

