
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr. MOL/67 din 19.10.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău
a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit in ședintă ordinară în data
de…………….;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.67/1 din 19.10.2022 al primarului comunei, în calitatea sa de initiator ,
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării la nivelul comunei Sărata, județul
Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023”; raportul de specialitate nr.6166 din
19.10.2022, al compartimentului SVSU , prin care  se motivează în drept si în fapt necesitatea si
opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre; avizul consultativ 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) și
m) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.136 alin.(1) 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 2021-2022, 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 pentru verificarea legalităţii , Primarului comunei ,
precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) –
subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Irina Argatu Cristina Sandu



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa nr.1
la PH nr.67 din 19.10.2022

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.

Inițiator, Primar
Irina ARGATU

Întocmit, Referent
Filip Alexandru



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

Anexa nr.2
la PH nr.67 din 19.10.2022

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, 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.

Inițiator, Primar
Irina ARGATU

Întocmit, Referent
Filip Alexandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr.67/1 din 19.10.2022

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a
gheții pentru iarna 2022-2023, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei
Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- Referatul nr. 6166 din 19.10.2022 al compartimentului SVSU prin care aduce la

cunoștință despre necesitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei
Sărata privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii,
poleiului și a gheții pentru iarna 2022-2023;

- Prevederile 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
MDRAP nr.2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525 – 2013;
art.22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările
ulterioare; art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h) și m) și ale art.139 alin.(3) lit.a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții
pentru iarna 2022-2023, în forma prezentată, pentru a fi discutată și aprobată la ședința ordinară
din luna octombrie 2022.

Primar,

Irina ARGATU



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI SARATA
Compartiment S.V.S.U.

Nr. 6166 din 19.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru iarna 2022 – 2023

Subsemnatul, Filip Alexandru-Constantin, referent cu atributii de șef SVSU din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Sărata

Având în vedere:

-necesitatea asigurarii unui management adecvat la nivelul comunei Sarata a situatiilor de
urgenta generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2022 –
2023
În baza prevederilor:

-Art. 27 lit.c) si art. 59 alin. (3) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu
modificările și completările ulterioare ;

-Art. 4 si art. 14 lit.c) din Anexa la Ordinul MDRAP nr. 2170/2013 pentru aprobarea
reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice”,indicativ AND 525 – 2013;
-Art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

-Art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit.h) si m) si ale art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 – Codul Administrativ;

Considerăm legal, necesar și oportun proiectul de hotărâre  nr. 67 din 19.10.2022
privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru iarna 2022 și a componenței
comandamentului de iarnă prevăzute în anexele nr. 1 și 2 – inițiat de către primarul comunei ,
ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat DE URGENȚĂ la ședința
ordinară din luna octombrie 2022.

Referent,
Filip Alexandru-Constantin



Anexa nr. 1 la raport de specialitate nr. 6166 din 19.10.2022

PLAN OPERATIV
de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale si satesti

aflate in administrarea Consiliului Local pentru iarna 2022 – 2023

In vederea asigurarii climatului de normalitate pe parcursul sezonului de iarna 2022 – 2023
se va pune in aplicare urmatorul plan operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului
si a ghetii pe drumurile comunale si satesti aflate in administrarea Consiliului Local Sarata:

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

2. Se vor incheia contracte de prestari servicii de deszapezire a drumurilor de interes
local de pe raza comunei Sarata, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile
publice.

3. se vor achizitiona obiecte de inventar necesare procesului de deszapezire: lopeti de
zapada, manusi, etc., cantitatile necesare vor fi stabilite de catre primarul comunei
Sarata.

4. Se vor constitui stocuri necesare de materiale antiderapante (nisip, sare si altele, in
functie de situatie).

5. Materiale antiderapante vor fi depozitate in urmatoarele puncte: DJ 119 B Sarata –
Talpa cu punct de depozitare Danculea, DS 1866 Biserica – Turluianu cu punct de
depozitare Turluianu si un punct de depozitare la Caminul Cultural Dealu Nou.

6. Se vor monitoriza in permanenta, prin patrulare, traseele cu pericol de inzapezire.

7. Se va amenaja un spatiu pentru persoanele implicate in activitatea de deszapezire.

8. Caminul Cultural Dealu Nou si Caminul Cultural Talpa se vor constitui, in caz de
nevoie, ca spatii de cazare incalzite.

9. Consiliul Local al comunei Sarata il imputerniceste pe primarul comunei Sarata sa
ia orice masura considera ca este necesara in vederea deszapezirii sau a combaterii
poleiului, in timpul cel mai scurt posibil.

Referent,
Filip Alexandru-Constantin



Anexa nr. 2 la raport de specialitate nr.6166 din 19.10.2022

Comandament local
de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale si satesti

aflate in administrarea Consiliului Local pentru iarna 2022 – 2023

Comandamentul local al comunei Sarata va fi format din urmatorii:

Presedinte:       Irina Argatu, Primarul comunei Sarata

Membrii:         Filip Alexandru – Constantin , sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
Moșinoiu Maria – Alina, consilier local;
Dănculea Nicolae, referent;
Simon Paul – Valerian, consilier local;
Senchea Gabriel, consilier local;
Câmpanu Stelian, consilier local;

Nedea Constantin, referent;

Bălan Ionel, consilier local.

Referent,
Filip Alexandru-Constantin


