
Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon : 0235485785
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                 ______      _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

HOTARAREA nr.   63
privind aprobarea „Programului de  deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din

administrarea comunei în perioada de iarna 1 noiembrie 2020  – 31 martie 2021”

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4581 /2020 a primarului comunei Padureni din care rezulta 

necesitatea aprobarii Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe 
drumurile comunale;

- prevederile art.22 din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, modificata si completata ulterior;

- adresa  Consiliului Judetean Vaslui nr. 15621  din  09.10.2020;
- În temeiul art.129, alin.2,  lit.  „d”, art.196, alin.1,  lit.  „a”, art.197, alin.1,  conform

OUG nr 57 /2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui;
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă  „Programul de deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile din
administrarea comunei in perioada de iarna 1 noiembrie 2020 –31 martie  2021” conform
anexelor 1,2,3 ,4 şi 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Lucrarile  prevazute  in  programul  nominalizat  la  art.1  se  vor  executa  de  catre
Consiliul local Padureni cu mijloacele proprii din dotare.

Art.3 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Padureni.
Art.4  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Institutiei  Prefectului-judetul  Vaslui  si

primarului comunei Padureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului general al comunei Padureni

         Pădureni, 12 noiembrie 2020
         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          CIULEI CĂTĂLINA 

           Contrasemneaza
                         Secretar general UAT

Pădureni
Munteanu Mirela 

Adoptata astazi  12.11.2020
Cu un numar de   ..12...   voturi”pentru”, din    .....12.  consilieri prezenti la sedinta.



    

    Anexa nr.1
HCL nr.      63   din 12.11.2020

PROGRAMUL
de  deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei

in perioada de iarna 1 noiembrie 2020 –31 martie 2021

Pentru  prevenirea  si  inlaturarea  efectelor  produse  de  inzapeziri  si  polei  pe
drumurile comunale in perioada de iarna 1 noiembrie 2020– 31 martie 2021 se
stabilesc urmatoarele actiuni:

1. Sectoarele de drumuri comunale pe care se va actiona in iarna 2020– 2021
pentru deszapezire si combaterea poleiului se stabilesc in lungime de 17,022
km din totalul de 17,022 km care reprezinta reteaua de drumuri comunale.

2. Interventia in situatii de inzapezire si/sau combaterea poleiului se face pe
nivele de viabilitate asa cum sunt prevazute in anexa nr.2.

3. Pentru combaterea poleiului cu material antiderapant (nisip, zgura, sare) se
va asigura un volum total de 100 tone potrivit anexa nr.3.

4. La actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului vor fi folosite utilaje
si mijloace tehnice auto/hipo din dotarea proprie a Consiliului local asa cum
sunt prevazute in anexa  nr. 4. 

5. Efortul financiar pentru actiunile de deszapezire si combaterea poleiului vor
fi  coordonate  si  controlate  de  Comandamentul  special  constituit  in  acest
scop.



     

        
  Anexa nr.2

HCL  nr.   63   din 12.11.2020

L I S T A
Sectoarelor de drumuri comunale pe nivele de viabilitate in functie de 

gradul de inzapezire, pe care se vor actiona in perioada de iarna  1 noiembrie 2020 –31 martie
2021

________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea drumului                      Sector pe care se actioneaza la deszapezire
Crt. _____ ________________________________________

            Pozitia       Lungime      Nivel         Localitati   
 Km km       viabilitate  

1   2                      3                4                     5
1. DC 35 din DJ 244 C-            0+000             10,00        N1     Padureni-Ivanesti
Padureni- I vanesti                            10+000
________________________________________________________________________
2. DC 51 din DJ 244 C-Davidesti     0+000             4,122       N1     Davidesti-Capotesti
Capotesti – DC 35                             4+122
________________________________________________________________________
3. DC 51A din DJ 244 C-
Leosti-Davidesti                                0+000             1,00               N1             Leosti
                                                          1+000
4. DC 51 Bdin DJ 244 C- Rusca       0+000             1,900         N1            Rusca
                                                          1+900   
________________________________________________________________________ 



           Anexa nr.3
HCL  nr. …63din 12.11.2020

L I S T A
necesarului de material antiderapant (nisip, zgura, sare) programat a se aprovizioana in

perioada de iarna 1 noiembrie 2020– 31 martie 2021  pentru interventii pe drumurile comunale

________________________________________________________________________
Nr.          Specificatia                   Total cantitate                       din care:
Crt.      (tone)              _______________________________

                                  zgura              nisip              sare
1   2                      3                4                     5

A. in gramezi (1-2 m.c.)
Amplasat pe sectoare de drum            100                    -                100                   -     
_______________________________________________________________________
1. DC 35 Ivanesti
 Km 0+000+10+000                              40                  -                   40                   - 
________________________________________________________________________
2. DC 51-Davidesti-Capotesti
 4,122 km                                              30                  -                    30                    -                         
3. DC 51 A-Leosti                                  
 1,00 km                                                10                  -                    10                    -    
________________________________________________________________________ 
4. DC 51 B-Rusca                                  
 1,900 km                                               10                  -                    10                    -    
________________________________________________________________________ 
5. Depozit de nisip sat Padureni                                  
Si drumuri satesti                                   10                  -                    10                    -    
________________________________________________________________________ 



                Anexa nr.4
HCL nr.63  din  12.11.2020 

L I S T A
Cu utilajele si mijloacele de transport auto, care participa la 

deszapezire si combatarea poleiului in perioada de iarna  1 noiembrie 2020 –31 martie   2021

Nr.crt. Denumirea utilajului, mijlocului
auto

Nr. buc. din care

Baza (sat) Formatia
1 2 3 4

1. Buldoexcavator 1 Consiliul local 1
2. Tractor si remorca 1 Consiliul Local 1
3 Greder 1 Consiliul Local 1
4 Autogreder 1 Consiliul Local 1
5 Formatie muncitori 10



           Anexa nr.5
HCL nr.  63  din 12.11.2020

Privind  aprobarea 
„Programului de  deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea

comunei Pădureni, in perioada de iarna 1 noiembrie  2020-31 martie 2021”

În vederea asigurării unor condiţii optime de circulaţie pe drumurile comunale si săteşti  
pe timp de iarnă ,se constituie pentru controlul si coordonarea activitatilor de iarna, 
Comandamentul local de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene 
meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna 2020-2021,  la nivelul comunei, in 
urmatoarea componenta şi se impun a fi luate următoarele măsuri : 

1. Se reactivează, completează şi instruieşte comandamentul de iarnă în 
următoarea componenţă :      

 Presedinte- Diaconu Temistocle-primarul comunei Padureni; telefon:0767803880;
 Vicepresedinte-Pascal Costica viceprimarul comunei Padureni; telefon:0767803876;
 Secretar  ( delegat )–  Munteanu Mirela ; telefon: 0764565336 ;
 Membru – Tiganaşu Ionuţ –Alexandru ; telefon: 0754500180;
 Membru – Diaconu Timi ; telefon : 0766092186;
 Membru – Mazilu Iulian telefon : 0747129715 ;
 Membru  – Hodorogeanu Adrian- Sef de post - Politia Comunei Pădureni:telefon

0764709410.

    


	

