ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 28/2016
privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe
drumurile din administrarea comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie
2016 – 15 martie 2017”

având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Vaslui, inregistrata sub nr. 6495/05.10.2016, prin care se solicită
intocmirea, „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei,
în perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017”;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rebricea, raportul
compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
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. 525/2000 privind
protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii, emisă de Agenţia
Naţională a Drumurilor Bucureşti;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 13, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Programul de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din
administrarea comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017”,
conform anexei nr. 1.
Art.2. Lucrările cuprinse în programul nominalizat la art. 1, se vor executa cu forţă de muncă
contractată de Consiliul local al comunei Rebricea, pe bază de contract de prestări de servicii si cu
beneficiari ai Legii nr. 416/2001.
Art.3. Se aprobă Comandamentul de iarnă, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Radu Valerică, primarul comunei Rebricea;
Membri:
Mihăilă Neculai, viceprimarul comunei Rebricea;
Ciubotaru Andrian, şef S.V.S.U.;
Zaharia Nicolae, consilier local;
Robac Florin, consilier local.
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Art.4. Se aprobă sectoarele de drumuri din administrarea comunei Rebricea, pe nivele de
viabilitate, în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 2016 – 2017,
conform anexei nr. 2.
Art.5. Se aprobă necesarul de materiale antiderapante (nisip şi sare), în grămezi, programat a se
aproviziona în iarna 2016 – 2017, pentru intervenţiile pe drumurile din administrarea comunei Rebricea,
conform anexei nr. 3.
Art.6. Se aprobă utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce participă la activitatea de
deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2016 – 2017, conform anexei nr. 4.
Art.7. Se aprobă personalul tehnic, auto şi hipo, ce participă la activitatea de deszăpezire şi
combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2016 - 2017, conform anexei nr. 5.
Art.8. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Rebricea.

Rebricea, 31 octombrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,

Marian Maricica

p. Onu Alina - Elena
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr. 28/31.10.2016

PROGRAMUL
de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea
comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017
Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de înzăpeziri şi polei pe drumurile
comunale, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017, 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: Radu Valerică, primarul comunei Rebricea;
 Membrii : Mihăilă Neculai, viceprimarul comunei Rebricea;
Ciubotaru Andrian, şef S.V.S.U.;
Zaharia Nicolae, consilier local;
Robac Florin, consilier local..
2. Comandamentul comunal va asigura permanenţa la telefon, având obligaţia de a
informa operativ asupra situatiei din teren.
Sistemul informaţional:
 Prefectura Vaslui – Comandamentul de apărare împotriva dezastrelor – telefon
0235/316330; 0235/317330;
 Consiliul judeţean Vaslui – Comandamentul de iarnă – Direcţia tehnică,
telefon:0235/361095; 0235/361099; 0235/361089;
 Inspectoratul de protecţie civilă – telefon: 0235/361833;
 Inspectoratul judeţean de Poliţie – serviciul circulaţie, telefon: 0235/307000;
 Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, telefon: 0235/361136; 0235/361137;
0235/317040;
 Autoritatea Rutieră Română – Reprezentanţa Vaslui, telefon: 0235/311753;
 Serviciu de ambulanţă:
– Vaslui – telefon 0235/361498;
– Bârlad – telefon 0235/411750;
– Huşi – telefon 0235/481145;
– Negreşti - telefon 0235/457970;
 Pompieri – telefon 0235/981; 112;
 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;
 Primăria Vaslui – telefon 0235/310999;
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 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 executa interventia pe timp de
iarna, dupa adjudecarea contractului de lucrari, pe anul 2016 – 2017.
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 Rebricea, in limita fondurilor aprobate,
prin bugetul local.
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 medic la dispensarul
comunal, pentru asigurarea asistentei medicale in cazuri de nasteri sau imbolnaviri grave.
Pentru situatii de urgenta (cod portocaliu si cod rosu) se asigura permanenta de catre CMI
Cater Carmen si CMI Fanaragiu Luciana-Irina, 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 2016 – 2017,
precum si a Comandamentului comunal, vor fi comunicate la Consiliul Judetean Vaslui – Directia
Tehnica.
Sectoarele de drumuri pe care se va acţiona în iarna 2016 – 2017, pentru deszăpezire şi
combaterea poleiului, se stabilesc în lungime de 27,21 km, din totalul de 27,21 km care reprezintă
reţeaua de drumuri comunale si in lungime de 15,518 km, din totalul de 24,440 km care reprezintă
reţeaua de drumuri satesti.
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 (nisip şi sare), se va sigura un
volum total de aproximativ 63 tone.
7. La acţiunile de deszăpezire şi de combatere a poleiului va participa un număr de de 80 de
persoane, dintre care 6 (noua) personal tehnic (coordonare, dispecerat, însoţire utilaj), 26 personal
mecanic şi auto/hipo, 48 personal muncitori.
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ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 28/31.10.2016

LISTA
cuprinzând sectoarele de drumuri drumurile din administrarea comunei Rebricea, pe nivele
de viabilitate, în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă
2016 – 2017

Sector pe care se actioneaza la dezapezire

Nr.
crt.

Denumirea drumului

0

1

DC.4: din DJ.248- Sasova –
1.
Draxeni - Rascani
DC.135A: din DJ.248 Rebricea –
2. Craciunesti

Pozitia
km.

Lungime km.

Nivel
viabilitate

Localitati

2

3

4

5

0+000
9+400

9,400

N1

SasovaDraxeni Rascani

0+000
4+360

4,360

N1

RebriceaCraciunesti
Rebricea MacrestiTatomiresti
Bolati –
Draxeni Tufestii de Jos

3.

DC.136: din DJ.248 – Rebricea –
Macresti - Tatomiresti

0+000
5+100

5,100

N1

4.

DC.152: din DJ. 248 – Bolati –
Draxeni - Tufestii de Jos

0+000
8+350

8,350

N1

0,100

-

3,404

-

2,900

-

Ratesu Cuzei

2,222

-

Craciunesti

1,001

-

Tatomiresti

5. Strada secundara 1

6.

Strazi secundare 14, 16,
18,21,22,23,

7. Strazi secundare 1, 3, 4

8. Strazi secundare 8, 11, 13

9. Strazi secundare 3, 4, 8

0+000
0+100
0+000
0+1300,
0+400,
0+563,
0+400,
0+207,
0+534
0+000
0+900,
0+1000,
0+1000
0+000
0+1600,
0+300,
0+322
0+000
0+400,
0+351,
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Rebricea

Draxeni

10. Strada secundara 1

11. Strazi secundare 4, 7, 8

12. Strazi secundare 1, 3, 5

13. Strazi secundare 3, 7, 10,11,12,13

0+250
0+000
0+300
0+000
0+517,
0+850,
0+192
0+000
0+880,
0+963,
0+320
0+000
0+450,
0+400,
0+200,
0+270,
0+288,
0+261

TOTAL

6

Macresti

0,30

-

1,559

-

Sasova

2,163

-

Bolati

1,869

-

Tufestii de Jos

42,728

-

Rebricea
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ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr. 28/31.10.2016

LISTA

cuprinzând necesarul de materiale antiderapante (nisip şi sare) în grămezi,
programat a se aproviziona în iarna 2016 – 2017, pentru intervenţiile pe drumurile din
administrarea comunei Rebricea

Nr. crt.

0
A.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B.

Specificatia

Total
cantitate
(tone)

1

In gramezi(1-2mc) amplasate pe
sectoarele de drum
DC.4: din DJ.248- Sasova –Draxeni Rascani; km.0+000 - 9+400
DC.135A: din DJ.248 Rebricea –
Craciunesti; km.0+000 - 4+360
DC.136: din DJ.248 – Rebricea –
Macresti - Tatomiresti; km.0+000 5+100
DC.152: din DJ. 248 – Bolati –
Draxeni - Tufestii de Jos; km.0+000 8+350
Strada secundara 1 Rebricea
Strazi secundare 14, 16, 18,21,22,23
Draxeni
Strazi secundare 1, 3, 4 Ratesu Cuzei
Strazi secundare 8, 11, 13 Craciunesti
Strazi secundare 3, 4, 8 Tatomiresti
Strada secundara 1 Macresti
Strazi secundare 4, 7, 8 Sasova
Strazi secundare 1, 3, 5 Bolati
Strazi secundare 3, 7, 10,11,12,13
Tufestii de Jos
Depozit nisip – sat Draxeni Km. 8+100

7

din care:

2

Zgura
3

Nisip
4

Sare
5

31,5

-

31,5

-

10,5

-

10,5

-

10,5

-

10,5

-

-

-

-

-

10,5

-

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,5

-

31,5

-
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ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr. 28/31.10.2016

LISTA
cuprinzând utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce participă la
activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2016- 2017

Denumirea utilajului, mijlocului de
transport

Nr. buc.

0

1

1

Nr.crt.

din care:

2

BAZA(sat)
3

FORMATIA
4

Buldoexcavator cu lama+ freza(mica)

1

Primaria Rebricea

1

2

Freza - inchiriata

1

SCLPD-SA Vaslui

1

3

Dacia Logan

1

Primaria Rebricea

1

4

Dacia papuc 1307

1

Primaria Rebricea

1

5

Mijloace hipo de transport

1

Sat Rebricea

1+2

6

Mijloace hipo de transport

6

Sat Draxeni

6+12

7

Mijloace hipo de transport

4

Sat Tatomiresti

4+8

8

Mijloace hipo de transport

4

Sat Craciunesti

4+8

9

Mijloace hipo de transport

3

Sat Bolati

3+6

10

Mijloace hipo de transport

3

Sat Tufesti de Jos

3+6

11

Mijloace hipo de transport

2

Sat Ratesu Cuzei

2+4

12

Mijloace hipo de transport

1

Sat Sasova

1+2

8
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ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr. 28/31.10.2016

LISTA

cuprinzând personalul tehnic, auto şi hipo, ce participă la
activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2016 – 2017
Nr.
crt.

0
1

Specificaţia

Total

1

2

Tehnic
(coordonare,
dispecerat,
însoţire utilaj)
3

80

6

Coordonare şi verificare la
nivel de Consiliu local

9

Din care :
Personal
mecanic şi
auto/hipo

Personal
muncitori

4

5

26

48

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0235/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi
combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în
perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017”
Doamnelor şi domnilor,

Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei are la bază prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Instrucţiunii nr. 525/2000 privind protecţia drumurilor publice
pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii, emisă de Agenţia Naţională a
Drumurilor Bucureşti.
Motivat de adresa Consiliului Judeţean Vaslui inregistrata sub nr. 6495/05.10.2016 şi
de faptul că pe perioada sezonului rece, drumurile de pe teritoriul comunei Rebricea sunt
foarte anevoioase, uneori chiar impracticabile, se impune, anual, adoptarea de către
Consiliul local al comunei Rebricea a „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului
pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în perioada de iarnă, 15 octombrie 2016
– 15 martie 2017”.
În conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al
comunei Rebricea administrează drumurile de interes local, pe raza administrativ-teritorială
a comunei, iar adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea, „Programului de
deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în
perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017”, cu respectarea prevederilor art. 36
alin. (6) lit. „a” pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma prezentata de initiator
reprezinta o necesitate.
12 octombrie 2016
VICEPRIMAR,

Mihaila Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi
combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Rebricea, în
perioada de iarnă, 15 octombrie 2016 – 15 martie 2017”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Initierea proiectului de hotarare s-a facut având în vedere adresa Consiliului Judeţean Vaslui
inregistrata sub nr. 6495/05.10.2016, prin care se solicită intocmirea, „Programului de deszăpezire şi
combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă, 15 octombrie
2016 – 15 martie 2017”, conform obligaţiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi in Instrucţiunea
nr. 525/2000 privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi
înzăpezirii, emisă de Agenţia Naţională a Drumurilor Bucureşti, cuprinzand ca si in ceilalti ani,
anexele:

Anexa nr. 1 – Programul de măsuri;

Anexa nr. 2 – Lista sectoarelor de drumuri comunale, pe nivele de viabilitate, în
funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 2016 –
2017;

Anexa nr. 3 – Lista cuprinzând necesarul de materiale antiderapante (nisip şi sare) în
grămezi, programat a se aproviziona în iarna 2016 – 2017, pentru intervenţiile pe
drumurile din administrarea comunei Rebricea;

Anexa nr. 4 – Lista cuprinzând utilajele şi mijloacele de transport auto/hipo, ce
participă la activitatea de pregatire, deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada
de iarnă 2016 – 2017;

Anexa nr. 5 – Lista cuprinzând personalul tehnic, auto şi hipo, ce participă la
activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului, în perioada de iarnă 2016 – 2017.
După cum bine ştiţi, şi în anii anteriori, s-a solicitat de către Consiliul Judeţean Vaslui
adoptarea acestui program, pentru a ne asigura din timp măsurile ce vor fi luate pe perioada iernii.
Infrastructura comunei noastre a constituit o problemă, atât pentru autorităţile publice locale,
cât şi pentru cetăţeni, deoarece pe perioada iernii, din cauza zăpezii, drumurile devenin aproape
impracticabile, necesitând o atenţie sporită în ceea ce priveşte refacerea lor, în primăvară.
Pentru a putea circula în/din comună pe timp de iarnă, trebuie să definitivăm acest program de
măsuri, asigurându-ne împotriva condiţiilor meteorologice preconizate care îngreunează circulaţia pe
drumurile din administrarea comunei Rebricea.
În acest sens, avem înfiinţat Comandamentul de iarnă, condus de primar, în calitate de
preşedinte, comandament care va asigura permanenţa la telefon, având obligaţia de a informa
operativ asupra realităţii din teren. De asemenea, avem şi numerele de telefoane ale instituţiilor
publice cu care vom colabora, în cazul unor situaţii de urgenţă, numere prevazute in anexa nr. 1 la
prezentul proiect de hotarare.
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Sectoarele de drumuri pe care se va acţiona în iarna 2016– 2017 pentru deszăpezire şi
combaterea poleiului, se stabilesc, ca si anul trecut, în lungime de 27,21 km, din totalul de 27,21 km
care reprezintă reţeaua de drumuri comunale si in lungime de 15,518 km, din totalul de 24,440 km
care reprezintă reţeaua de drumuri sătești.
Pe drumurile comunale şi săteşti din administrare se va asigura un volum total de 63 de tone
de nisip, în grămezi pe marginea drumului. Se vor lua măsuri de tăiere a buruienilor şi mărăcinilor
de pe zona drumului, pentru a se împiedica formarea de troiene ori suluri de zăpadă.
Fondurile necesare acestei activităţi pentru executarea lucrărilor cu unităţi specializate vor fi
alocate de Consiliul Local al comunei Rebricea, iar în cazul în care nu ne vom descurca singuri, vom
apela şi la Consiliul Judeţean Vaslui. Daca va fi cazul, vom închiria şi utilaje (buldozere, tractoare cu
echipament adecvat, autogredere, freze), prin încheierea unor contracte de prestări servicii.
La acţiunile de deszăpezire şi de combatere a poleiului vor participa un număr de 80 de
persoane, dintre care 6 (noua) personal tehnic (coordonare, dispecerat, însoţire utilaj), 26 personal
mecanic şi auto/hipo, 48 personal muncitori. Desigur, numărul acestora poate fi mărit, în cazul în
care condiţiile o impun.
Ţinând cont de cele prezentate şi având în vedere necesitatea şi oportunitatea proiectului de
hotărâre mai sus mentionat, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“ si alin. (6) lit. „a” pct.
13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulteriore, propun Consiliului local adoptarea acestuia, în forma prezentată.

12 octombrie 2016
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

2

