
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea  “Planului operativ de acţiune privind prevenirea  

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2016-2017”  

  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de 

acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 

2016-2017”; 

- raportul de specialitate nr. 18166 din 17 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului la proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017”; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4-6, art. 10 lit. d şi lit. h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 si art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin 

Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 

iunie 2013 şi al ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine 

nr. 289 din 17 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă “Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2016-2017” conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU 
Nr. 203 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 



                                                                                                                               Anexa 

                                                                                la  Hotararea nr.203 din 27.10. 2016 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIV DE ACTIUNE  

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor  judetene, in 

perioada de iarna 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

S.C. DRUMURI si PODURI LOCALE ALBA S.A.                                                   






























































































