ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 56
privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile din
administrarea comunei Muntenii de Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie
2019” şi alocarea sumei pentru aplicarea programului.
Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 25.10.2018,
în şedinţa ordinară conform art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001;
Având în vedere:
- adresele Consiliului Judeţean Vaslui cu nr. 14017/01.10.2018 şi nr. 14941/16.10.2018
cu privire la aprobarea programului de deszăpezire pentru iarna 2018-2019;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului de
deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Muntenii de
Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019” şi alocarea sumei pentru
aplicarea programului.
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local si raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul
de hotărâre ;
- prevederile art. 22 şi art.59 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1; alin.6 lit.a pct. 8 şi 13 şi art.45 alin. 1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă „Programul de deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile
din administrarea comunei Muntenii de Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie
2019”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru aplicarea programului de
deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Muntenii de
Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019.
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei şi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
Anexă la HCL nr. 56/25.10.2018
Programul de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea
comunei Muntenii de Jos în perioada de iarnă 15.11.2018- 15.03.2019
În vederea asigurării unor condiţii optime de circulaţie pe timp de iarnă 2018-2019, pe
drumurile comunale şi săteşti din satele componente ale comunei Muntenii de Jos, se impun a fi
luate următoarele măsuri :
1. Se reactivează, completează şi instruieşte comandamentul de iarnă în următoarea
componenţă :
Preşedinte : - Creţu Dănuţ
- primar
Membri : - Filip Laurenţiu Irinel - viceprimar
- Clapa Marius
- secretar
- Lazăr Iulian
-şef S.S.U.
- Suculiuc Elena Raluca
- contabil
- Lupu Mihai
- Muntenii de Jos
- Agarici Ştefan - consilier local
- Bădulescu Gică - consilier local
- Pilă Ioan
- consilier local
- Parpalea Emil - mecanic utilaje
2. Procurarea, transportul şi depozitarea în grămezi a nisipului şi materialului antiderapant pe
sectoarele stabilite.
Responsabil – Filip Laurenţiu Irinel - viceprimar
3. Procurarea şi formarea unui stoc de nisip la nivelul primăriei Muntenii de Jos în staţia de
autobuz din Mînjeşti pentru situaţii de intervenţii urgente. O parte din acest nisip va fi
amestecat şi cu sare.
Responsabil – Filip Laurenţiu Irinel - viceprimar
4. Aprovizionarea cu carburanţi pentru tractor şi buldoexcavator necesar în perioada de iarnă la
dezăpezire etc. Responsabil – Filip Laurenţiu Irinel - viceprimar
5. Dotarea la nivel de primărie-magazie - S.U. cu :
-10 lopeţi zăpadă
- 6 târnacoape
- 10 lopeţi
- 10 saci cu sare
Responsabil – Lazăr Iulian

6. Înştinţarea din timp a căruţaşilor care vor fi convocaţi la intervenţii în timpul iernii.
Responsabil – consilierii din satele respective.
7. Înaintarea de solicitări şi încheierea unui contract de prestări servicii pentru închirierea unei
freze de deszăpezire la nevoie.
Responsabil –Clapa Marius.
8. Asigurarea fondurilor necesare pe perioada de iarnă pentru reuşita tuturor intervenţiilor.
Responsabil –primar Creţu Dănuţ.
9. Deszăpezirea se va efectua pe toate drumurile comunale şi săteşti din comuna Muntenii de
Jos şi cu prioritate pe sectoarele de mai jos. Responsabil –primar Creţu Dănuţ.

LISTA SECTOARELOR DE DRUMURI PE NIVELE DE VIABILITATE ÎN FUNCŢIE DE
GRADUL DE ÎNZĂPEZIRE PE CARE SE VA ACŢIONA ÎN PERIOADA DE IARNĂ 20182019

Nr.
Crt.
1

Satul

Sectorul
de drum

Lungimea
în km

Muntenii
de JosMînjeşti

D.C.30
Din D.N. 24Agarici Ştefan

4km

Mînjeşti

Staţia de autobuzEpure Ştefan
Casa parohialăbiserică
Din D.N.24Şcoala Secuia
Din D.N.24biserică
Din D.N.24Costache Ioan
Din D.N.24Gara Muntenii de
Jos
Din D.N.24Râul Vasluieț
Epure Ştefan
Epure Anghel

2
3

Mînjeşti

4

Secuia

5

Secuia

6

Muntenii
Rîpă
Muntenii
de Jos

7
8

Secuia

9

Mînjeşti

2km
1km

Tipul
de drum

Observaţii

drum asfaltat Circulă autobuzul,
microbuzul şcolar
drum pietruit
drum pietruit

0,5km

drum pietruit -spre biserică

0,5km

drum pietruit -circulă microbuzul şcolar

0,5km

drum pietruit -spre biserică

2km

drum pietruit -circulă microbuzul şcolar

1km

drum asfaltat -Drum Judeţean 245A

0,5km

drum asfaltat -Drum Judeţean 245B

0,4Km

drum pietruit

Lista necesarului de materiale antiderapante (nisip,sare) în grămezi,programat a se
aproviziona în iarna 2018-2019 pentru intervenţiile pe drumurile comunale:

Sat Mînjeşti

- D.C.30………........-30grămezi= 30mc
- Sat Nou……..........- 5 grămezi= 5mc
= - Spre biserică.........- 5 grămezi = 5mc

Sat Secuia

- Spre şcoală .........- 5 grămezi = 5mc
- Spre Dobîrceni......-.2 grămezi = 4mc
= - Spre şcoală.....- 5 grămezi = 5mc
- Spre biserică...- 5 grămezi = 5mc

Sat Muntenii de Jos (spre Muntenii de Rîpă) -…………….. -10 grămezi= 10mc
Sat Muntenii de Jos- spre gară -10 grămezi = 10mc
Sat secuia – spre Deleni ......... – 5 grămezi = 5mc
Total = 80 mc
Lista cu mijloacele auto şi utilajele tractate de animale ce participă la activitatea de
pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului în iarna 2018-2019.
1. Buldoexcavator cu lamă+cupă a primăriei.
2. Tractor U683 cu lamă al primăriei
3. Freza închiriată atunci când zăpada măsoară pe D.C.30 Mînjeşti peste 50-60 cm
grosime.
4. - 6 căruţe particulare pentru împrăştiat nisip pe polei.
5. – 2 tractoare particulare.
Căruţe particulare.
1.Chihaia Ştefan
2.Bîrcă Adrian
3.Popica Cristi
4.Costache Ionel
5.Sandu Costel
6. Gavril Ioan
Tractoare.
1. Popa Ionel (Radion)
2. Gavrilaş Gheorghe
SISTEM INFORMAŢIONAL
Listă telefoane ale membrilor comandamentului local şi ale celorlalte instituţii care
compun sistemul infomaţional
MEMBRII COMITETULUI LOCAL
Creţu Dănuţ
Filip Laurenţiu Irinel
Clapa Marius
Lazăr Iulian

0728.072.846
0728.072.850
0751030618
0728.072.847

- Prefectura 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, telefon: 0235/311753
0721275314;
- Serviciul de ambulanţă:
- Vaslui - telefon: 0235/361498;
- Bârlad-telefon: 0235/411750;
- Huşi - telefon: 0235/481145;
- Negreşti - telefon: 0235/457970;
- Pompieri - telefon: 0235/981; 0235/311212;
- Autogara pentru transport călători:
- Vaslui - telefon: 0235/360074;
- Barlad - telefon: 0235/414622;
- Huşi - telefon: 0235/480108;
- Negreşti - 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 - tefelon: 0235/411760;
- Primăria Huşi - telefon: 0235/480009; 0235/480204;
Primăria Negreşti - telefon: 0235/457679
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