
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea “Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din 

administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021”   

 

 Având în vedere: 

- art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- dispoziţiile Instrucţiei nr. 525/2000 a A.N.D. Bucureşti; 

- adresa nr. 15621/09 octombrie 2020 a Consiliului judeţean Vaslui; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. -  Se aprobă “Programul de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile 

din administrarea comunei, în perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021”, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Lucrările prevăzute în programul nominalizat la art. 1 se vor executa de către 

Consiliul local al comunei Griviţa pe bază de contract de servicii. 

Art. 3. - Se aprobă Comandamentul de iarnă, în următoarea componenţă: 

- Alina-Iuliana Munteanu – primarul comunei Griviţa - preşedinte; 

- Ioan Dabija – consilier local - membru; 

- Bogdan-Constantin Vătafu - secretar general comuna Griviţa - membru; 

- Mihai–Cristian Tudose – şef serviciu SVSU - membru; 

- Vasile Năftică – consilier local – membru. 

Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.11.2020, cu 12 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

        Consilier local                  Secretar general 

                    Ioan Dabija                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

Griviţa, 18 noiembrie 2020 

Nr. 60 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

PROGRAMUL 

de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în 

perioada de iarnă 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 

 

 

 Importanţa economico-socială a menţinerii drumurilor în stare de viabilitate în timpul 

iernii impune stabilirea unui program cu măsuri precise de acţiune a utilajelor şi oamenilor 

angrenaţi în prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice. 

 La întocmirea planului operativ s-a avut în vedere că activitatea de deszăpezire va fi 

executată de personalul primăriei,  care are în dotare o parte din utilajele şi echipamentele 

specifice activitătii de dezăpezire, respectiv: 

- un buldo-excavator prevăzut cu lamă frontal; 

- autoturism Dacia Logan – 1 buc; 

- persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, persoane care vor acţiona cu 10 atelaje hipo.  

Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de înzăpeziri şi polei pe drumurile 

comunale, în perioada de iarnă 2020 – 2021 se stabilesc următoarele acţiuni: 

1. Sectoarele de drumuri comunale şi săteşti pe care se va acţiona în iarna 2020 - 2021 

pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului se identifică cu reţeaua de drumuri comunale, săteşti 

şi străzi din intravilanul satelor conform domeniului public, astfel : 

- drumuri comunale: 2,70 km, respectiv DC 75 Griviţa – Odaia Bursucani; 

- drumuri săteşti şi străzi din intravilanul localităţilor: în lungime de aproximativ 33 km. 

 2. Planul operativ de acţiune în iarna 2020 – 2021 pe drumurile comunale şi săteşti ale 

comunei Griviţa este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program. 

 3. Intervenţia în situaţia de înzăpezire şi combatere a poleiului se va face pe nivele de 

viabilitate, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul 

Program. 

4. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant (nisip, zgură, sare) se va asigura 

un volum total de 165 tone, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul 

Program. 

5. La acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului vor fi folosite utilaje şi mijloace 

tehnice auto/hipo din dotarea proprie a Consiliului local sau închiriate aşa cum rezultă din 

Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul Program. 

6. La acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului vor participa un nr. de 47 de 

persoane, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezentul Program. 

7. Efortul financiar pentru acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului va fi 

coordonat şi controlat de către Comandamentul special constituit în acest scop. 

   

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA             

Anexa nr. 2 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

 

LISTA 

sectoarelor de drumuri comunale pe nivele de viabilitate în funcţie de gradul de înzăpezire 

pe care se va acţiona în iarna 2020 – 2021 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea  

drumului 

Sector pe care se acţionează la deszăpezire 

Pozitia km Lungime km Nivel 

viabilitate 

Localităţi 

0 1 2 3 4 5 

1 
D.C. 75 Griviţa – 

Odaia Bursucani 
 3,50 N 1 

Odaia 

Bursucani 

2 
Drumuri săteşti şi 

străzi 
 33  

Griviţa 

Trestiana 

Odaia 

Bursucani 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA             

Anexa nr. 3 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

 

LISTA 

necesarului de material antiderapant (nisip, zgură, sare,) programat a se aproviziona în 

iarna 2020 – 2021 pentru intervenţiile pe drumurile comunale 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Specificaţia Total 

cantitate 

tone 

Din care 

Zgură Nisip Sare 

1 

În grămezi (1-2 mc) 

amplasate pe 

sectoarele de drum 

60 20 40 0 

2 
DC 75 Odaia 

Bursucani 
85 40 40 5 

3 
Depozit în satul 

Odaia Bursucani 
20 10 10 0 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA             

Anexa nr. 4 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

 

LISTA 

cu utilajele şi mijloacele de transport auto şi utilaje tractate de animale, care participă la 

activitatea de pregătire, deszăpezire şi conmbaterea poleiului în iarna 2020 - 2021 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea utilajului, mijlocului de 

transport 

Nr. bucăţi Din care 

Baza (sat) Formaţia 

1 Buldoescavator 1 Griviţa 4 

2 Tractor închiriat 4 Griviţa 4 

3 Mijloace hipo de transport 10 Odaia Bursucani 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

            Anexa nr. 5 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

LISTA 

Personalului tehnic, auto şi hipo care participă la acţiunea de deszăpezire şi combatere a 

poleiului în iarna 2020 - 2021 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţia Total Din care  

Tehnic( coordonare, 

dispecerat, însoţire 

utilaje) 

Personal 

mecanic 

şi 

auto/hipo 

Personal 

muncitor 

1 Coordonarea şi verificarea se 

va face la nivel de Consiliul 

local Griviţa  

47 4 18 25 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA             

Anexa nr. 6 la Hotărâre nr. 60/18.11.2020 

 

 

Sistemul informaţional – lista telefoanelor utile 

 

 

 - Prefectura Vaslui: Comandamentul de apărare împotriva dezastrelor – telefon: 

0235/316330; 0235/317330; 

 - Consiliul Judetean Vaslui – Comandamentul de iarnă – Direcţia tehnică, telefon: 

0235/316095; 0235/361099; 0235/361089; 

 - Inspectoratul de protecţie civilă – telefon: 0235/361833; 

 - Inspectoratul Judetean 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; 

  - 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; 

 - Primăria Bârlad – tefelon: 0235/411760; 

 - Primăria Huşi – telefon: 0235/480009; 0235/480204; 

 - Primăria Negreşti – telefon: 0235/457679. 


