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Anexă la H.C.L. nr. 45/30.09.2016
PLANUL OPERATIV DE DESZĂPEZIRE PE DRUMURILE DE INTERES LOCAL DIN COMUNA VAMA
BUZĂULUI PENTRU IARNA 2016– 2017
În vederea asigurării climatului de normalitate pe parcursul sezonului de iarnă 2016-2017 viceprimarul comunei
Vama Buzăului va pune în aplicare următorul plan operativ de deszăpezire a drumurilor de interes local din comuna
Vama Buzăului:
1. Se va convoca, ori de câte ori situaţia o impune, Comitetul de iarnă constituit prin dispoziţia primarului comunei
Vama Buzăului;
2. Utilajele cu care se va interveni pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului sunt: IFRON – din
dotarea Primăriei comunei Vama Buzăului şi autospeciala tip Unimog 437/41 cu plug de zăpadă şi răspânditor
pentru material antiderapant chimic (RNSP) ce va fi luată în chirie / comodat de la Asociaţia ,,Transhumanţa Vama
Buzăului”;
3.

Utilajele cu care se va interveni pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului vor fi suplimentate
funcţie de necesităţi prin închiriere de la alte persoane fizice sau juridice;

4. În cazul în care forţele de intervenţie menţionate anterior nu sunt suficiente, se va încheia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare, contract de prestări servicii de deszăpezire a drumurilor de interes local de pe raza comunei
Vama Buzăului;
5. Se vor achiziţiona obiecte de inventar necesare procesului de deszăpezire: lopeţi de zăpadă, mănuşi, echipament
(haină, pantalon, căciulă, s.a.), etc., cantităţile necesare vor fi stabilite de către viceprimarul comunei Vama
Buzăului;
6. Constituirea stocurilor necesare de materiale antiderapante (nisip – aproximativ 2.000,00 mc, sare – aproximativ
1.500,00 mc şi altele funcţie de situaţie). Achiziţia acestor materiale antiderapante se va face prin procedura
achiziţiei directe.
7. Se va închiria un spaţiu adecvat pentru depozitarea materialelor antiderapante;
8. Se vor monitoriza în permanenţă, prin patrulare, traseele cu pericol de înzăpezire, sens în care va fi utilizat
autoturismul de teren din dotarea Primăriei comunei Vama Buzăului;
9. Amenajarea unor spaţii pentru persoanele implicate în activitatea de deszăpezire;
10. Căminul Cultural Vama Buzăului şi Căminul Cultural Acriş se vor constitui, în caz de nevoie, ca spaţii de cazare
încălzite;
11. Consiliul Local al comunei Vama Buzăului îl împuterniceşte pe primarul comunei Vama Buzăului să ia orice
măsură consideră că este necesară în vederea deszăpezirii, inclusiv a combaterii poleiului, în timpul cel mai scurt
posibil.
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