ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;

HOTĂRÂREA Nr. 52/2019
privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei Rafaila, în perioada de iarnă, 01
noiembrie 2019 – 31 martie 2020”
având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15404/02.10.2019, prin care se solicită intocmirea,
„Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei
Rafaila, în perioada de iarnă, 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rapoartul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii nr.
525/2011 privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi
înzăpezirii, emisă de Agenţia Naţională a Drumurilor Bucureşti;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (1) şi art.
196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Programul de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile
din administrarea comunei Rafaila, în perioada de iarnă, 01 noiembrie 2019 – 30 martie
2020”, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă sectoarele de drumuri din administrarea comunei Rafaila, pe nivele de
viabilitate, în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 2019 –
2020, conform anexei nr. 2.
Art.4. Se aprobă necesarul de materiale antiderapante (nisip şi sare), în grămezi,
programat a se aproviziona în iarna 2019 – 2020, pentru intervenţiile pe drumurile din
administrarea comunei Rafaila, conform anexei nr. 3.
Art.5. Se aprobă utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce participă la activitatea
de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2019 – 2020, conform anexei nr. 4.
Art.6. Se aprobă personalul tehnic, auto şi hipo, ce participă la activitatea de deszăpezire
şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2019 - 2020, conform anexei nr. 5.
Art.7. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Rafaila.
Rafaila, 28 octombrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 octombrie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 10 consilieri in functie.
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr. 52/28.10.2019

PROGRAMUL
de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea
comunei Rafaila, în perioada de iarnă, 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020
Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de înzăpeziri şi polei pe drumurile
comunale, în perioada de iarnă, 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Efortul financiar pentru acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului vor fi coordonate
şi controlate de Comandamentului de iarnă, în următoarea componenţă:
 Preşedinte: Constantin Fînariu – Primar;
 Membrii : Sandu Gabriel – Viceprimar;
Voicu Victorita – p. secretar general;
Voicu Gabriel – Sef S.V.SU.;
Fanariu Dumitru – consilier.
Comandamentul comunal va asigura permanenţa la telefon, având obligaţia de a informa
operativ asupra realităţii din teren.
2. Sistemul informaţional:
 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;
0721/275314;
 Serviciu de ambulanţă:
– Vaslui – telefon 0235/361498;
– Bârlad – telefon 0235/411750;
– Huşi – telefon 0235/481145;
– Negreşti - telefon 0235/457970;
 Pompieri – telefon 0235/981; 0235/311212;
 Autogară pentru transport călători:
– Vaslui – telefon: 0235/360074;
– Bârlad – 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;
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 Primăria Vaslui – telefon 0235/310999;
 Primăria Bârlad – telefon 0235/411760;
 Primăria Huşi – telefon 0235/480009; 0235/480204;
 Primăria Negreşti - telefon 0235/457679;
Unităţile vecine (pe reţeaua de drumuri judeţene), ce vor executa interventia pe timp de
iarna, dupa adjudecarea contractului de lucrari pe anul 2019 – 2020, li se vor face cunoscute
numerele de telefon unde pot fi accesate.
3. Mijloace de interventie :
a). Utilaje pentru deszapezire drumuri comunale
b). Mijloace de transport pentru cazuri de urgenta.
4. Alocarea de fonduri necesare acestei activităţi pentru executarea lucrărilor cu unităţi
specializate vor fi alocate de Consiliul Local al comunei Rafaila.
Comandamentul comunal va asigura permanenta la telefon, avand obligatia de a informa
operativ asupra situatiei din teren.
Pentru a evita crearea unor situatii critice, se va asigura permanent un cadru medical la
dispensarul comunal, pentru asigurarea asistentei medicale in cazuri de nasteri sau imbolnaviri
grave.
Pentru bolnavii ce nu pot fi trataţi la dispensarul comunal, se vor asigura mijloacele de
transport până la spitalul cel mai apropiat, iar în cazul în care ambulanţa nu poate ajunge în comună,
împreună cu medicul de la dispensarul medical, care are evidenţa bolnavilor de diabet, celor cu
probleme de dializă şi a gravidelor, se vor lua măsuri de a fi transportaţi în timp util la spital.
Pe drumurile comunale din administrare se va asigura nisip în grămezi pe marginea
drumului.
Se vor lua măsuri de tăiere a buruienilor şi a mărăcinilor de pe zona drumului, pentru a se
împiedica formarea de troiene ori suluri de zăpadă.
Hotararea Consiliului local al comunei de aprobare a Programului de iarna 2019 – 2020,
precum si a Comandamentului comunal, vor fi comunicate la Consiliul Judetean Vaslui – Directia
Tehnica.
Sectoarele de drumuri pe care se va acţiona în iarna 2019 – 2020, pentru deszăpezire şi
combaterea poleiului, se stabilesc în lungime de 25,5 km, din totalul de 25,5 care reprezintă reţeaua
de drumuri săteşti.
5. Intervenţia în situaţii de înzăpezire şi/sau combatere a poleiului se va face pe nivele de
viabilitate.
6. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant, respectiv nisip, se va sigura un
volum total de aproximativ 120 tone.
7. La acţiunile de deszăpezire şi de combatere a poleiului va participa un număr de 44 de
persoane, dintre care 1(un) şofer, 1(un) tractorist, 4 tesa, 20 conducători vehicule cu tracţiune
animală şi 20 muncitori necalificaţi, beneficiari ai Legii nr. 416/2001.
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ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 52/28.10.2019

LISTA
cuprinzând sectoarele de drumuri drumurile din administrarea comunei Rafaila, pe nivele
de viabilitate, în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă
2019 - 2020
Nr.
crt.

Denumirea drumului

0

1

1.

Drumuri săteşti

Sector pe care se acţionează la deszăpezire
Poziţia km
Lungime km
Nivel
Localităţi
viabilitate
2
3
4
5
0+000
25,500
Rafaila
25+500

TOTAL

-

25,500
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-

Rafaila

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr. 52/28.10.2019

LISTA
cuprinzând necesarul de materiale antiderapante (nisip şi sare) în grămezi,
programat a se aproviziona în iarna 2019 – 2020, pentru intervenţiile pe drumurile din
administrarea comunei Rafaila
Nr.
crt.
0

Specificaţia
1

Din care :

Total cantitate
(tone)
2

Nisip
3

Sare
4

A

În grămezi (1-2 mc) amplasate
pe sectoarele de drum

120

120

-

1

Drumuri săteşti

120

120

-

4

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr. 52/28.10.2019

LISTA
cuprinzând utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce participă la
activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2019 - 2020

Nr.
crt.
0
1

Denumirea utilajului şi a
mijlocului de transport
1

Nr. bucăţi
2

Tractor cu tractiune 4x4, un
incarcator frontal cu cupa si o
lama de deszapezire

1

2

Buldoexcavator

1

2

Mijloace transport hipo.

20

Din care:
Bază(sat)
3

Formaţia
4

Consiliul local
Rafaila

1

Consiliul local
Rafaila
Consiliul local
Rafaila(beneficiari
Legea 416/2001)
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1
20

ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr. 52/28.10.2019

LISTA
cuprinzând personalul tehnic, auto şi hipo, ce participă la
activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2019 - 2020
Nr.
crt.
Specificaţia
0
1

1
Coordonare şi
verificare la nivel
de Consiliu local

Sofer

Tractorist

2

3

4

Din care :
Tehnic
(coordonare,
dispecerat,
însoţire utilaj)
5

46

1

1

4

Total

5

Personal
mecanic şi
auto/hipo

Personal
muncitori

6

7

20

20

