ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.50 /10.10.2019
privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul
iernii 2019-2020”

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Planul operativ de acțiune în timpul iernii întocmit de șef SVSU Crăescu Ana, înregistrat
sub nr. 5750/24.09.2019
- Referatul de aprobare nr.6275 din 10.10.2019 înaintat de Păduraru Constantin, primar al
comunei Dochia, în calitate de inițiator.
Conform prevederilor: art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată, Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 27/68/2012
pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene
meteorologice periculoase care pot afecta desfăşurarea normală a traficului rutier şi
siguranţa participanţilor pe drumurile publice;
În temeiul art. 129 alin. (14), art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57
/2019 privind Codul Administrativ :
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă ”Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020”
prevăzut în Anexă , parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul ,
viceprimarul comunei Dochia şi șeful Compartimentului SVSU din cadrul Primăriei
comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Dochia.

Inițiator,
Primar,
Dochia
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Pascaru Vasile
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Nr. 6275 din 10 .10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune
pe timpul iernii 2019-2020

Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020 (Planul de dezăpezire)
cuprinde modul de organizare, dotare și intervenție pe timp de iarnă, dotarea cu utilaje,
repartizarea sarcinilor de intervenție, inventarul căilor de comunicație de pe raza comunei
Dochia, încadrarea drumurilor pe niveluri de viabilitate, utilajele și mijloacele de transport,
mijloacele de comunicare ce vor funcționa pe timpul iernii, lista sectoarelor de drum
înzăpezite din comuna Dochia, lista persoanelor cu nevoi speciale și a spațiilor care pot
asigura cazarea persoanelor surprinse în trafic afectate de fenomenele meteorologice
periculoase.
Planul de dezăpezire întocmit de șef SVSU Dochia, corespunde necesităților comunei
Dochia, jud. Neamț, drept pentru care supun spre analiză și aprobare de către Consiliul local
al comunei Dochia.

Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin

