
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău

a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău, întrunit in ședintă ordinară în data de
28.10.2022
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.67/1 din 19.10.2022 al primarului comunei; raportul de specialitate
nr.6166 din 19.10.2022, al compartimentului SVSU ; avizele nr.199/200/201 din 28.10.2022, al
comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Sărata ;
În baza prevederilor:
-art.27 lit.c) și art.59 alin.(3) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și
completările ulterioare ; art.4 și art.14 lit.c) din Anexa la Ordinul M.D.R.A.P. nr.2170/2013 pentru
aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor
publice", indicativ AND 525 – 2013; art.22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h) , m)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare ; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată  ;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Planul Operativ de Acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe
drumurile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Sărata, pentru iarna
2022-2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru urmărirea realizării Planului Operativ de Acțiune se constituie Comandamentul
Local, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 4. Primarul comunei Sărata prin compartimentele de specialitate vor  aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 5. Prin grija secretarului general al comunei Sărata, prezenta hotărâre se comunica Instituţiei
Prefectului - Judeţul Bacău , Primarului comunei , precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative –
pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Filip Neculai Cristina Sandu

Nr. 56
din 28 octombrie 2022
Red.SC/2ex

Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” , - voturi ,,împotrivă ” și - voturi ,,abținere”” de către 11
consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa nr.1
la HCL nr.56 din 28.10.2022

PLAN OPERATIV
de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale si sătești

aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Sărata, județul Bacău, pentru iarna 2022-2023

În vederea asigurării climatului de normalitate pe parcursul sezonului de iarnă 2022-2023
se va pune în aplicare următorul plan operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului
şi a gheţii pe drumurile comunale si satesti aflate în administrarea Consiliului Local Sărata:

1. Se va convoca, ori de câte ori situaţia o impune, Comandamentul local constituit conform
anexei nr.2.

2. Se vor încheia contracte de prestări servicii de deszăpezire a drumurilor de interes local de pe
raza comunei Sarata, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

3. Se vor achiziţiona obiecte de inventar necesare procesului de deszăpezire: lopeţi de zăpadă,
mănuşi, etc., cantităţile necesare vor fi stabilite de către primarul comunei Sărata.

4. Se vor constitui  stocuri necesare de materiale antiderapante (nisip, sare şi altele, în funcţie de
situaţie).

5. Materialele antiderapante vor fi depozitate în următoarele puncte : DJ 119 B Sarata – Talpa cu
punct de depozitare Dănculea, DS 1866 Biserica – Turluianu cu punct de depozitare Turluianu
și un punct de depozitare la Căminul Cultural Dealu Nou.

6. Se vor monitoriza în permanenţă, prin patrulare, traseele cu pericol de înzăpezire.
7. Se va amenaja un spatiu pentru persoanele implicate în activitatea de deszăpezire.
8. Căminul Cultural Dealu Nou  şi Căminul Cultural Talpa se vor constitui, în caz de nevoie, ca

spaţii de cazare încălzite.
9. Consiliul Local al comunei Sarata îl împuterniceşte pe primarul comunei Sarata să ia orice

măsură consideră că este necesară în vederea deszăpezirii sau a combaterii poleiului, în
timpul cel mai scurt posibil.

Președinte de ședință,
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Filip Neculai Cristina Sandu

Întocmit, Referent
Filip Alexandru – Constantin

Red.2ex.



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa nr.2
la HCL nr.56 din 28.10.2022

Comandament local
de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale si satesti

aflate în administrarea Consiliului Local Sărata pentru iarna 2022-2023

Comandamentul local al comunei Sărata va avea următoarea componență:

Președinte: Irina Argatu, Primarul comunei Sărata

Membrii: Filip Alexandru - Constantin, șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență;
Moșinoiu Maria-Alina, consilier local;
Dănculea Nicolae, referent;
Simon Paul-Valerian, consilier local;
Șenchea Gabriel, consilier local;
Câmpanu Stelian, consilier local;
Nedea Constantin, referent ;
Balan Ionel, consilier local.

Președinte de ședință,
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Filip Neculai Cristina Sandu

Întocmit, Referent
Filip Alexandru – Constantin

Red.2ex.


