PROIECT
Nr. 105 din 22.07.2020

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de
viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii
pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 – 2021”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___ iulie 2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 9759 din 22.07.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
privind aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în
timpul iernii 2020 – 2021 ” și a „ Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile
județene din județul Botoșani, iarna 2020 – 2021”,
având în vedere - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice,
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri şi al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 9760 din 22.07.2020,
- 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 ,
hotărăşte:
Art.1 Se aprobă „Propunerile de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate
în timpul iernii 2020 – 2021”, 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 2020 – 2021”, 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,
Costică MACALEȚI

Botoşani,
Nr.______din_______ 2020
*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 9759 din 22.07.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supunem atenţiei dumneavoastră, propunerea de aprobare a „Propunerilor de încadrare a
drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului
operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 –
2021”, conform anexelor 1* și 2* la proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 22 și art.
40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului 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.
Din practica şi experienţa acumulată în anii precedenţi, se va acţiona pentru menţinerea
relaţiilor de colaborare şi cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, creşterea capacităţii
de acţiune, vizându-se, cu consecvenţă, îndeplinirea următoarelor obiective:


intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor

generate de situaţii de urgenţă, specifice sezonului rece;


dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona de competenţă,şi în special

a celor generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece;


fluidizarea comunicării, asigurarea fluxului informaţional cu serviciile publice

descentralizate şi deconcentrate, cu conducerile unor instituţii, în vederea cunoaşterii permanente a
situaţiei operative din judeţ şi pentru monitorizarea acesteia;


asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor

specifice situaţiilor de urgenţă generate vreme nefavorabilă (căderi masive de zăpadă), în toată zona de
competenţă.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

DIRECŢIA INVESTIŢII,
ACHIZIŢII PUBLICE,
Nr.9760 din 22.07.2020

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI

DIRECŢIA
BUGET- FINANŢE
VIZAT
VICEPREŞEDINTE,
Dorin BIRTA

RAPORT

DE

SPECIALITATE

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani a înaintat la Consiliul Judeţean Botoşani, cu adresa nr.
9694 din 21.07.2020, „Propunerile de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul
iernii 2020 – 2021” și „Planul operativ de acțiune în timpul iernii pe drumurile județene din județul
Botoșani, iarna 2020 – 2021”, conform anexelor 1* și 2* la proiectul de Hotărâre.
Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii
drumurilor publice, pentru asigurarea unei viabilități corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se
supune aprobării acest Plan.
În conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea
înzăpezirii drumurilor publice” – Indicativ AND 525-2013, drumurile județene din administrarea Direcției
Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, în lungime totală de 651,735 km, se clasifică după nivelul de viabilitate
pe timp de iarnă, nivelul de intervenție și clasa tehnică, funcție de importanța economică și administrativă a
drumului în :
- drumuri județene nivel 1 de viabilitate cu o lungime de 148,648 km;
- drumuri județene nivel 2 de viabilitate cu o lungime de 352,897 km;
- drumuri județene nivel 3 de viabilitate cu o lungime de 139,170 km;
- drumuri județene nivel 4 de viabilitate cu o lungime de 11,020 km.
Având în vedere dispunerea în teritoriu a rețelei de drumuri județene se propune organizarea activității de
deszăpezire în județ prin 4 baze de intervenție : Botoșani, Săveni, Dorohoi și Trușești, numite și puncte de
sprijin.
Bazele de deszăpezire vor fi dotate cu aparatură de comunicații și de informare (telefonie și radio
telefonie), cazarmament și material antiderapant.
În cadrul planului operativ de acțiune în iarna 2020-2021, pe drumurile județene D.J.D.P. Botoșani
propune următoarea organizare:
1. Dispeceratul general la sediul D.J.D.P. Botoșani asigurat în permanență de personal calificat;
2. Cele 4 baze din cadrul D.J.D.P. Botoșani (baza Botoșani, baza Dorohoi, baza Săveni și baza
Trușești) vor asigura în permanență informarea dispeceratului D.J.D.P. Botoșani, serviciul de
permanență fiind asigurat de personal calificat.
Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă

Deoarece Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani nu are în dotare necesarul de utilaje pentru
a asigura buna execuție a lucrărilor de deszăpezire și de combatere a poleiului, se va recurge la închirierea de
utilaje de la o firmă specializată în execuția de astfel de lucrări .
Din experiența anterioară, pentru buna execuție a lucrărilor de deszăpezire, D.J.D.P. Botoșani propune
acționarea cu un număr de 39 de utilaje închiriate și 4 utilaje proprii.
În caz de necesitate D.J.D.P. Botoșani poate suplimenta numărul de utilaje cu încă 14 utilaje.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Nr.
crt.
1
4

Permanente:
DENUMIREA UTILAJULUI ȘI A
ECHIPAMENTULUI
Încărcător ≥ 2,5 mc
Turbofreză
Autogreder
Autoutilaj cu plug și răspânditor
TOTAL
Muncitori revizie sector

Botoșani
1
1
1
7
10
-

BAZA / UM = BUC
Dorohoi
Săveni
1
1
1
1
1
1
7
7
10
10
5
5

Trușești
1
1
1
6
9
5

Comandă specială:
DENUMIREA UTILAJULUI ȘI A
ECHIPAMENTULUI
Încărcător ≥ 2,5 mc
Autoutilaj cu plug și răspânditor
TOTAL

Botoșani
1
3
4

BAZA / UM = BUC
Dorohoi
Săveni
1
1
3
2
4
3

Trușești
1
2
3

TOTAL
4
4
4
27
39
15

TOTAL
4
10
14

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului
D.J.D.P Botoșani folosește pentru combaterea lunecușului un amestec din următoarele materiale:


Sare;



nisip concasat 0-8 mm.

Având în vedere experiența anterioară, pentru buna desfășurare a activității, D.J.D.P. Botoșani estimează
pentru iarna 2020-2021 un necesar de aproximativ 16.600 tone de material antiderapant.
Anexele 1* și 2* întocmite de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, fac parte integrantă
din „Planul operativ de acțiune în timpul iernii , pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 –
2021”.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi înscrierea pe
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop.
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