
 
      

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de  

viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 

pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.07.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 12612 din 23.07.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean privind  aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de 

viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022 ” și a „ Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe 

drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”,  

având în vedere - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice, 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri şi al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 12614 din 23.07.2021, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului şi agricultură , 

în conformitate cu art. 22 și art. 40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării 

tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” – Indicativ AND 

525-2013, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), f), alin. (5) lit. l) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

   

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă „Propunerile de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate 

în timpul iernii 2021 – 2022”, conform Anexei 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă „Planul operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din 

județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”, conform Anexei 2* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

    
    

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

      Doina-Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 155 din 30.07.2021 

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.  


