
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2021-2022”  

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ”ordinară” în luna septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

„Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene 

în perioada de iarnă 2021-2022”; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 3 lit.  f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi 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 și 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. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2021-2022” conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean 

de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                       Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

 

Înregistrat cu nr.  203 

Alba Iulia,  22 septembrie 2021 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze 

și strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură și urbanism, investiții și 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public și privat al județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes județean, cooperare 

interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 203/22 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 

PRIVIND PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA ÎNZĂPEZIRII 

DRUMURILOR JUDEŢENE ÎN 

PERIOADA DE IARNĂ 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

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

 

 

                           

 

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene 

în perioada de iarnă 2021-2022 

 

 

 

 

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a drumurilor 

în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2021-2022.   
În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile 

judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 861.495 km se 

clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, 

funcţie de importanţă economică şi administrativă a drumului în: 

- Drumuri judeţene Nivel I  (NI.1) de viabilitate un număr de 8 sectoare de drum  cu o 

lungime  de 103,330 km - respectiv drumurile judeţene care asigură legătura cu gări, sau care  

condiţionează aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente; 

- Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 34 sectoare de drum cu o 

lungime totală de 443,654 km - respectiv drumuri judeţene care asigură legătura cu centrele de 

comună; 

- Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 23 sectoare de drum cu o 

lungime de 209.413 km - drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

- Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 15 sectoare cu o lungime de 

105,098 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.  

 Din această categorie, un număr de 7 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 

51,035 km vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 

aferente având asigurate rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de 

viabilitate depăşesc cheltuielile produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare. Aceste 

trasee de drumuri judeţene sunt menționate în Anexa nr. 4.  

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de 

deszăpezire pentru iarnă 2021-2022, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 –

Alba Iulia, zona 2 – Sebeş, zona 3 – Aiud,  zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. 

Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, 

presupune realizarea următoarelor activităţi: 

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă; 

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului; 

- Deszăpeziri manuale şi mecanice efective; 

- Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic). 

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă 
Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea 

părţii carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, 

curăţirea şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea 

drumurilor pentru cei 861,495 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

      B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 
Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2021 a cantităţilor necesare de 

produse chimice (clorura de sodiu) şi  materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii şi  



poleiului; cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2021-2022, este de 17.200,00 to, 

din care  15.587,50 to nisip şi 1.612,50 to sare (clorura de sodiu). 

 Conform „Normativului privind  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 

publice” – indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2021 trebuie asigurată 35% 

din cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2021 trebuie 

asigurată 50% din cantitatea necesară de material antiderapant - 8.600,00 to, iar până la 31 

decembrie 2021 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 

12.900,00 to, iar completarea  până  la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi stocuri.  

De asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 

14 zile de acţionare la utilaje proprii - 16,54 to motorină. Cantitatea necesară s-a stabilit în 

funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la acest nivel 

prin completarea pe toată perioada iernii. 

C.  Deszăpeziri manuale şi mecanice 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se 

desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele 

folosite pe drumurile judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder 

semipurtat) sau autovehicule-autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu 

protecţie din cauciuc.  

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu 

nivelul de intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc 

grupate pe formaţii de lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. 

Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare. 

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii căzute 

pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării gheţii şi 

poleiului, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de antiderapant. 

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, 

camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc. 

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).  

  Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc 

producerea fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de ore, 

respectiv: depuneri solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de 

zăpadă cu forme de troiene, către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii şi 

acţiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului. 

  În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului şi 

înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2021-2022, se constituie Comandamentul 

de iarnă la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare operativă se face de la 

nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale şi de aici la beneficiarul activităţii de 

deszăpezire, respectiv Consiliul Judeţean Alba - Direcţia gestionarea patrimoniului. 

Fac parte integrantă din „Planul operativ de actiune privind prevenirea și combaterea 

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2021-2022” următoarele anexe: 

 Anexa nr. 1 - încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2021-2022; 

 Anexa nr. 2 - încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2021-2022; 

  Anexa nr. 3 (Lot 1 și Lot 2) - Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii  2021 – 2022: 

o Anexa nr. 3.1 (Lot 1 și Lot 2 ) - Centralizatorul materialelor chimice şi 

antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi sectii, prevăzute în planul de acţiuni pe 

timpul iernii 2021 – 2022; 

o Anexa nr. 3.2 (Lot 1 și Lot 2) - Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de 

transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  iernii 2021 – 2022 

o Anexa nr. 3.3 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a 

punctelor de sprijin; 

o Anexa nr. 3.4 (Lot 1 și Lot 2) - Lista mijloacelor de comunicare ce vor 

funcţiona pe perioada iernii 2021 – 2022; 

o Anexa nr. 3.5 (Lot 1 și Lot 2) - Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile 

specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă; 

o Anexa nr. 3.6 (Lot 1 și Lot 2) - Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează 

numai cu materiale antiderapante (nisip fără sare); 



o Anexa nr. 3.7 (Lot 1 și Lot 2) - Centralizator cu personalul muncitor necesar 

pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi 

specifice sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin. 

  Anexa nr. 4 – Sectoarele  de drumuri judeţene declarate închise în  perioada de iarnă 

2021-2022; 

 Anexa nr. 5 – Intervalele de timp maxime de interventie necesare corespunzator 

fiecarui nivel de viabilitate. 

 

 

Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 5 6

1 DJ 107
 50+760 - 

78+000

 Blaj - limită Judeţul 

MUREŞ
27.240 NI1

Asigură legătura între  Blaj şi 

Târnăveni

2 DJ 107 B
0+000 - 

8+000
Sântimbru - Coşlar 8.000 NI1

Asigură legatura între DN 1 şi DN 

14 B

3 DJ 107 C
  12+953 - 

23+593
Alba Iulia - Vinţu de Jos 10.640 NI1

Asigura legatura Alba Iulia, Deva 

si Cugir

4 DJ 107 D
0+000 - 

3+340
Unirea - Ocna Mureş 3.340 NI1

Asigură legatura între Unirea şi 

Ocna Mureş

5 DJ 107 F
0+000 - 

9+860
Unirea II - Lunca Mureş 9.860 NI1

Asigură transportul muncitorilor la 

Ocna Mureş

6 DJ 107 M
42+000 - 

67+000
Buru - Aiud 25.000 NI1

Asigură legătura între Aiud şi DN 

75

7 DJ 704
0+000 - 

1+250
Şibot - Cugir 1.250 NI1

Asigură legătura cu centrul 

industrial Cugir

8 DJ 750 C
35+760 - 

53+760
Valea Mănăstirii - Teiuş 18.000 NI1

Asigură  legatura din DN 1 cu 

zona turistică Râmeţ - Valea 

Mănăstirii  

103.330

1 DJ 106 E
47+865 - 

52+165

limită Judeţul SIBIU - DN 

67 C
4.300 NI2 Asigura legătura cu judeţul Sibiu

2 DJ 106 F
0+000 - 

16+675
DN1 - Gârbova 16.675 NI2

Asigură legatura între Sebeş  şi 

Gârbova

3 DJ 106 I
0+000 - 

21+526
Cunţa - Berghin 21.526 NI2

Asigură legatura cu gara Cunţa, 

DN 1

4 DJ 106 K
1+210 - 

12+000
Sebeş - Daia Română 10.790 NI2

Asigură legatura între Daia 

Română şi Sebeş

5 DJ 106 K
20+000 - 

29+929
Ohaba - DJ 107 9.929 NI2 Asigură transportul muncitorilor

6 DJ 106 L
0+000 - 

16+300
Şpring - Roşia de Secaş 16.300 NI2 Asigură transportul muncitorilor

7 DJ 106 M
0+000 - 

3+300
DN1 - Cut 3.300 NI2 Asigura legatura între Cut şi Sebeş 

8 DJ 107
2+112 - 

47+760 

Alba - Berghin - Roşia de 

Secaş - Blaj
45.648 NI2

Asigură legătura între Alba Iulia, 

Berghin şi Roşia de Secaş 

9 DJ 107 A
4+018 - 

29+925

Vinţu de Jos - limită 

Judeţul HUNEOARA
25.907 NI2

Asigură legătura cu gara Vinţu de 

Jos

Anexa nr. 1 la Planul operativ de acţiune privind Prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2021-2022

PROPUNERI DE ÎNCADRARE

a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2021 - 2022 

Motivul încadrării

Nivel de 

intervenţ

ie şi 

tipul de 

dotare cu 

utilaje

Lungime  

(km)

Nr. 

crt

Sectorul de 

la km  la 

km

Între localităţile

Categoria 

funcţională 

şi numărul 

drumului

TOTAL NIVEL I

NIVEL II DE VIABILITATE

NIVEL I DE VIABILITATE
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0 1 2 3 4 5 6

10 DJ 107 C
0+000 - 

10+253  
Alba Iulia - Oarda de Jos 10.253 NI2

Asigură legătura între Alba Iulia şi  

Ciugud

11 DJ 107 D
8+450 - 

31+320
Ocna Mureş - Şilea 22.870 NI2

Asigură transportul muncitorilor la 

Ocna Mureş

12 DJ 107 E
2+550 - 

22+375
Aiud - Vama Seacă 19.825 NI2

Asigură legătura centrului de 

comună cu municipiul Aiud 

13 DJ 107 G
0+000 - 

19+437

Ocna Mureş - Găbud - 

limită Judeţul MUREŞ
19.437 NI2

Asigură transportul muncitorilor la 

Ocna Mureş

14 DJ 107 H
2+374 - 

18+210
DN1 - Ighiu - Sard 15.836 NI2 Asigură legătura cu judetul

15 DJ 107 I
3+000 - 

22+400
Aiud - Râmeţ 19.400 NI2

Asigură transportul muncitorilor la 

Aiud

16 DJ 107 I
55+420 - 

78+420
Mogoş - DN 74 23.000 NI2

Asigură legătura Mogoş, Bucium 

cu DN 74

17 DJ 107 K
0+000 - 

20+000

Galda de Jos - Galda de 

Sus - Intregalde
20.000 NI2

Asigură  legatura Galda de Jos, 

Intregalde cu judeţul

18 DJ 107 L
0+650 - 

5+150
Sântimbru - Totoi - Teleac 4.500 NI2 Asigură legătura cu judeţul

19 DJ 107 Z
0+000 - 

0+500
Ciumbrud - Păgida 0.500 NI2 Asigură transportul local

20 DJ 107 Z
5+409 - 

10+909
Gâmbaş - Aiud 5.500 NI2 Asigură transportul local

21 DJ 141 C
0+000 - 

5+000
Lunca - Cenade 5.000 NI2

Asigură  legătura din DN 14 B cu 

Cenade 

22 DJ 142 L
0+000 - 

6+300
Ciumbrud -Rădeşti 6.300 NI2 Asigură  transportul local

23 DJ 142 P
0+000 - 

3+800

Crăciunelu de Jos - 

Bucerdea Grânoasă
3.800 NI2

Asigură transportul muncitorilor la 

Blaj

24 DJ 704 A
0+000 - 

16+850
Sibişeni - Pianu de Sus 16.850 NI2

Asigură  legatura cu judeţul şi 

centrul de comună

25 DJ 705
30+500 - 

48+128
Almaşu Mic - Zlatna 17.628 NI2 Asigură transportul local

26 DJ 705 B
0+000 - 

12+148

Tărtăria - Sibişeni - Vinţ - 

Vurpăr
12.148 NI2 Asigură  transportul local

27 DJ 705 E
0+000 - 

4+800
DN 7 - Sălistea 4.800 NI2 Asigura  legătura Săliştea cu DN 7 

28 DJ 742
0+000 - 

19+415
DN 74 A - Gura Cornei 19.415 NI2 Asigură  transportul local

29 DJ 750 A
0+000 - 

3+500
Gura Sohodol - Sohodol 3.500 NI2

Asigură  legatura din DN 75 cu 

Sohodol 

30 DJ 750 B
0+000 - 

10+500

Vadu Moţilor - 

PoianaVadului
10.500 NI2

Asigură legatura din DN 75 cu 

Poiana Vadului  

31 DJ 750 F
0+000 - 

3+000
DN 75 - Poşaga de Jos 3.000 NI2

Asigură  legatura  din DN 75  cu 

Poşaga de Jos

32 DJ 750 G
0+000 - 

5+000
DN 75 - Ocoliş 5.000 NI2

Asigură  legătura  din DN 75 cu 

Ocoliş 

33 DJ 762
45+600 - 

63+900

limită Judeţul 

HUNEDOARA - Vidra - 

DN75

18.300 NI2
Asigură transportul forestier şi de 

muncitori

34 DJ 762 B
0+000 - 

1+917
DJ 762 - Avram Iancu 1.917 NI2

Asigură transportul forestier şi de 

muncitori

443.654

1 DJ 103 E
0+000 - 

9+390

DN 1 - Gârbova de Jos - 

Gârboviţa - Gârbova de 

Sus

9.390 NI3 Asigură  transportul local

NIVEL III DE VIABILITATE

TOTAL NIVEL II                             
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2 DJ 103 G
0+000 - 

13+200

Inoc - limită Judeţul 

CLUJ
13.200 NI3 Asigură  transportul local

3 DJ 107 B
8+000 - 

22+000

Mihalţ - limită Judeţul 

SIBIU
14.000 NI3 Asigură transportul local

4 DJ 107 I
22+400 - 

39+700
Râmet - Geogel 17.300 NI3 Asigură transportul local

5 DJ 107 K
20+000 - 

32+000
Intregalde - Ivăniş 12.000 NI3 Asigură transportul local

6 DJ 107 U
0+000 - 

7+000
Băcăinţi - Ceru Băcăinţi 7.000 NI3 Asigură  transportul local

7 DJ 107 V
0+000 - 

15+000
Sânmiclăuş - DJ 107 D 15.000 NI3 Asigură transportul local

8 DJ 141 C
5+000 - 

13+000

Cenade - limită Judeţul 

SIBIU
8.000 NI3 Asigură  transportul local

9 DJ 141 D
0+000 - 

12+400

Draşov - limită Judeţul 

SIBIU
12.400 NI3 Asigură  transportul local

10 DJ 142 B
11+612 - 

14+962

limitî Judeţul SIBIU - 

Cetatea de Baltă
3.350 NI3 Asigură transportul local

11 DJ 142 K
0+000 - 

6+000

Cetatea de Baltă - 

Tătârlaua
6.000 NI3 Asigură  transportul local

12 DJ 142 K
28+550 - 

30+750
Tauni - DN 14 B 2.200 NI3 Asigură  transportul local

13 DJ 142 L
6+300 - 

21+350
Rădeşti - Mihalţ 15.050 NI3 Asigură transportul local

14 DJ 142 M
0+000 - 

5+600
Halta Bălcaciu - Bălcaciu 5.600 NI3 Asigură  transportul local

15 DJ 142 N
0+000 - 

1+800
DJ 107 - Căpâlna de Jos 1.800 NI3 Asigură  transportul local

16 DJ 142 N
4+500 - 

5+150
Sânmiclăuş - DJ 107 V 0.650 NI3 Asigură  transportul local

17 DJ 670 C
0+000 - 

6+700
Săsciori - Câlnic 6.700 NI3 Asigură  transportul local

18 DJ 704 A
19+350 - 

24+393
Răchita - Sebeşel 5.043 NI3 Asigură  transportul local

19 DJ 704 K
0+000 - 

5+000

Vinerea (DJ 704) - 

Săliştea (DJ 705 E)
5.000 NI3 Asigură transportul local

20 DJ 705 D
7+700 - 

33+100

limită Judeţul 

HUNEDOARA - Cib - 

Almaş - limită Judeţul 

HUNEDOARA

25.400 NI3 Asigură transportul local

21 DJ 705 H
2+335 - 

4+665
Nadăştie - Glod 2.330 NI3 Asigură  transportul local

22 DJ 750
0+000 - 

17+000
DN 75 - Ordâncuşa 17.000 NI3 Asigură  transportul local

23 DJ 750 C
0+000 - 

5+000

Sălciua - Ponor - Valea 

Mănăstirii 
5.000 NI3 Asigură  transportul local

209.413

1 DJ 106 K
12+000 - 

20+000
Daia Română - Ohaba 8.000 NI4 Asigură transportul local

2 DJ 107 L
0+000 - 

0+650
Sântimbru - Totoi - Teleac 0.650 NI4 Asigură legătura cu judeţul

3 DJ 107 H
0+000 - 

2+374
Coşlariu - DN 1 2.374 NI4 Asigură  transportul local

4 DJ 107 I
39+700 - 

55+420
Geogel - Mogoş 15.720 NI4 Asigură transportul local

5 DJ 107 K
32+000 - 

37+500
Intregalde - Mogoş 5.500 NI4 Asigură transportul local

TOTAL NIVEL III                                

NIVEL IV DE VIABILITATE
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0 1 2 3 4 5 6

6 DJ 107 Z
0+500 - 

5+409
Păgida - Gâmbaş 4.909 NI4 Asigură transportul local

7 DJ 142 K
6+000 - 

28+550
Tătârlaua - Tăuni 22.550 NI4 Asigură  transportul local

8 DJ 142 M
5+600 - 

12+200
Bălcaciu - Valea Lungă 6.600 NI4 Asigură  transportul local

9 DJ 142 N
1+800 - 

4+500

Capâlna de Jos - 

Sânmiclăuş
2.700 NI4 Asigură transportul local

10 DJ 704 A
16+850 - 

19+350
Sibişeni - Pianu de Sus 2.500 NI4 Asigură  transportul local

11 DJ 705 H
0+000 - 

2+335
Cheile Cibului - Glod 2.335 NI4 Asigură  transportul local

12 DJ 750
17+000 - 

25+000
Ordâncuşa - Gheţar 8.000 NI4 Asigură transportul local

13 DJ 750 C
5+000 - 

15+000

Sălciua - Ponor - Valea 

Mănăstirii 
10.000 NI4 Asigură  transportul local

14 DJ 750 C
27+500 - 

35+760
Ramet - Valea Manastirii 8.260 NI4 Asigură  transportul local

15 DJ 762
40+600 - 

45+600
Vidrişoara - Avram Iancu 5.000 NI4 Asigură  transportul local

105.098

861.495

ing. Maier Sorin

Intocmit,

TOTAL NIVEL IV                                

TOTAL
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Anexa nr. 2 la Planul operativ de acţiune privind Prevenirea  şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2021-2022 

      

TABEL 

privind  încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în  

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2021-2022  

 

Zona nr. 1- Alba Iulia    

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

Traseul drumului (se menţionează 

cele mai importante localităţi de pe 

traseul drumului) 

Poziţie 

kilometrică 

origine 

Poziţie 

kilometrică 

destinaţie 

Lungime 

reală  

-km- 

1 DJ 106I 
 DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107(Berghin) 
13+526 21+526 8,000 

2 DJ 106K 
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 

Secăşel - DJ 107 
18+029 24+700 6,671 

3 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită 

judeţul Mureş 

2+112 27+000 24,888 

4 DJ 107A 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - 

Câmpu Goblii - Dealu Ferului - 

Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită 

judeţul Hunedoara 

4+018 29+925 25,907 

5 DJ 107B 

DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 

judeţul Sibiu 

0+000 8+000 8,000 

6 DJ 107C 

DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Limba - Oarda - Vinţu de Jos - 

DN 7 

0+000 23+593 20,893 

7 DJ 107H 
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 
0+000 18+210 18,210 

8 DJ 107K 

Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei 

- Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I(Bârleşti) 

0+000 32+000 32,000 

9 DJ 107L 
Sântimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac 

(DJ 107) 
0+000 5+150 5,150 

10 DJ 107U 
Băcăinţi(DJ107A) - Ceru Băcăinţi 

(DC61) 
0+000 7+000 7,000 

11 DJ 705 
Limită judeţul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30+500 48+128 17,628 

12 DJ 705B 

DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 

107A) 10+000 12+148 

2,148 

13 DJ 705D 

Limită judeţul Hunedoara (km. 7+700) - 

Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - 

Almaşu Mare - limită judeţul 

Hunedoara (km. 33+100) 

7+700 33+100 25,400 

14 DJ705H 
Cheile Cibului(DJ705D) - Glod -

Nădaştie (DJ705D), 
0+000 4+665 4,665 

15 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 

- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor -

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 

Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 27+500 53+760 26,260 

  TOTAL-km     232,820 



Zona nr. 2 - Sebeş 

1 DJ 106E Limită judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300 

2 DJ 106F 
DN1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - 

Gârbova – limită judeţul Sibiu 
0+000 16+675 16,675 

3 DJ 106I 
DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
0+000 13+526 13,526 

4 DJ 106K 
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 

Secăşel - DJ 107 
1+210 29+929 22,048 

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300 

6 DJ 106M Câlnic - Cut 0+000 3+300 3,300 

7 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă – limită 

judeţul Mureş 

27+000 31+000 4,000 

8 DJ 107B 

DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 

judeţul Sibiu 

8+000 22+000 14,000 

9 DJ 141D 
DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită 

judeţul Sibiu 
0+000 12+400 12,400 

10 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic 0+000 6+700 6,700 

11 DJ 704 Şibot - Cugir 0+000 1+250 1,250 

12 DJ 704A 

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 

Sus - Strungari - Răchita - DN 67C 

(Sebeşel) 

0+000 24+393 24,393 

13 DJ 704K Vinerea (DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000 

14 DJ 705B 
DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 
0+000 10+000 10,000 

15 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea 0+000 4+800 4,800 

  TOTAL-km     158,692 

 

Zona nr. 3 - Aiud    

1 
DJ 103G 

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu 

de Sus - limită judeţul Cluj 
0+000 13+200 13,200 

2 
DJ103E 

DN1- Gârbova de Jos - Gârboviţa - 

Gârbova de Sus 
0+000 9+390 9,390 

3 

DJ 107D 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama 

Seacă - Fărău - Şilea - limită judeţul 

Mureş 

0+000 31+320 26,210 

4 

DJ 107E 

Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 

(DJ 107D) 

2+550 22+375 19,825 

5 
DJ 107F 

Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - 

Lunca Mureşului - limită judeţul Cluj 
0+000 9+860 9,860 

6 

DJ 107G 

DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - 

Găbud - limită judeţul Mureş 

0+000 19+437 19,437 

7 

DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 

Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - 

Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74(Cerbu) 

3+000 42+000 39,000 

8 

DJ 107M 

Limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 

- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 

de Sus (DJ 107I) 

42+000 67+000 25,000 



9 
DJ 107Z 

Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş 

- Aiud (DN 1) 
0+000 10+909 10,909 

10 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 9+000 15+000 6,000 

11 

DJ 142L 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti 

- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

0+000 21+350 21,350 

  TOTAL -km     200.181 

 

Zona nr. 4 - Blaj    

1 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită 

judeţul Mureş 

31+000 78+000 44,000 

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 9+000 9,000 

3 DJ 141C 
DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită judeţul Sibiu 
0+000 13+000 13,000 

4 DJ 142B Limită judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350 

5 DJ 142K 

Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - 

Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 

Valea Lungă (DN 14B) 

0+000 30+750 30,750 

6 DJ142M 
DJ107(Haltă Bălcaciu ) - Bălcaciu - 

Valea Lungă (DJ142K) 
0+000 12+200 12,200 

7 DJ142N 
DJ107- Căpîlna de Jos - Sânmiclăuş 

(DJ107V 
0+000 5+150 5,150 

8 DJ142P 
Craciunelu de Jos (DN14B) - Bucerdea 

Grânoasă 
0+000 3+800 3,800 

 TOTAL -km   121.250 

 

Zona nr. 5 - Cîmpeni   

1 DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 

Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 

Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

42+000 78+420 36,420 

2 DJ 107K 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti) 

32+000 37+500 5,500 

3 DJ 742 
Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - 

Ignăteşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 
0+000 19+415 19,415 

4 DJ 750 
Gîrda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - 

Gheţar 
0+000 25+000 25,000 

5 DJ 750A Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500 

6 DJ 750B 
Vadul Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 

Poiana Vadului 
0+000 10+500 10,500 

7 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 

- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 

Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 

Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

0+000 15+000 15,000 

8 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000 

9 DJ 750G DN 75 - Ocoliş - Runc - Lunca Largă 0+000 5+000 5,000 

10 DJ 762 

Limită judeţul Hunedoara - Dealul 

Crişului - Valea Maciului - Mârteşti - 

Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - 

40+600 63+900 23,300 



Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

11 DJ 762B DJ 762 - Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 

  TOTAL - km     148.552 

      

 TOTAL zona 1+zona2+zona3+zona4+zona5 861.495 

     

 

 

  Director executiv                  Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 



Anexa nr. 4  la Planul operativ de actiune  privind Prevenirea și combaterea înzăpezirii 

   drumurilor județene în perioada de iarnă 2021-2022 

 

 

 

Sectoarele  de drumuri judeţene 

declarate închise în  perioada de iarnă 2021-2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Drumul judetean Sectorul de drum inchis Varianta ocolitoare 

1 DJ 107 I: Aiud - Râmeţ - 

Geogel - Valea Barnii - 

Mogoş - Bucium - DN 74 

de la km 42+000 la km 

55+540; L=13,540 km; între 

localităţile Geogel şi Cojocani 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 

cu acces din DN 1 (Aiud) şi 

DN 74 (prin localităţile 

Bucium şi Mogoş) 

2 DJ 107 K: Galda de Jos - 

Poiana Galdei - Intregalde 

- Ghioncani -  DJ 107 I 

de la km 32+000 la km 

37+500;  L= 5,500 km ; între 

localităţile Valea Mlacii şi 

Valea Tupilor 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 

cu acces din DN 74 prin 

localităţile Bucium şi Mogoş 

3 DJ107Z: Ciumbrud 

(DJ107E) - Păgida - 

Gâmbaş -Aiud (DN1) 

de la km.1+000 la km.4+200, 

între localităţile Ciumbrud şi 

Păgida; L=3,20km 

varianta ocolitoare: Aiud - 

Gâmbaş - Păgida 

4 DJ 704 A: DN7 - Pianu de 

Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 

67C 

de la km 16+850 la km 

19+350; L=2,50 km; între 

localităţile Strungari şi Răchita 

varianta ocolitoare DN 67C, cu 

acces din DN 1 (Sebeş) 

5 DJ705H: Cheile Cibului 

(DJ705D – Glod –

Nădăştie (DJ705D) 

de la km.0+000 la km.2+335; 

L=2,335; 

varianta ocolitoare: DJ705D 

6 DJ 750 C: Sălciua de Sus - 

Valea Largă - Ponor - 

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - 

Stremţ - Teiuş 

de la km 5+000 la km 15+000 

si de la km 27+500 la km 

35+760;  

L=18,260 km; între localităţile 

Valea Largă şi Valea Mănăstirii 

varianta ocolitoare: DJ750C, 

cu acces din DN 1 (Teius) si 

DN 75 (Salciua) sau varianta 

din DJ 107 I, cu acces din DN 

1 (Aiud) 

7 DJ762: limită.Judeţul 

Hunedoara - Dealul 

Crişului - Valea Maciului - 

Mărtesti - Vidra - Lunca 

de Jos - Vârtăneşti- 

Burzoneşti - Mihoieşti 

(DN75) 

de la km.40+600 la 

km.46+300; L=5,70km, între 

localitatea Valea Vidrişorii şi 

limită judeţul Hunedoara 

varianta ocolitoare: nu este 

cazul 

Lungimea totală sectoare de drumuri inchise: 51.035 km.    

 

 

     Şef serviciu                                                                                   Întocmit 

    Floare PERŢA                                                                       Pohontu Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2021-2022 

INTERVALELE DE TIMP MAXIME DE INTERVENŢIE 

NECESARE, CORESPUNZĂTOR FIECĂRUI NIVEL DE VIABILITATE 

Nr. 

crt. 

N
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e 
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e
 

Caracteristici generale ale fiecărui 

nivel de intervenţie  

Interval de timp maxim admis intervenţiilor pe drumuri 

Interval de timp maxim 

admis intervenţiilor pe 

poduri şi pasaje denivelate 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. N.I.1 

Asigurarea unei informări 

permanente asupra viabilităţii şi 

coordonarea operativă a 

intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente şi 

organizarea lucrului permanent al 

acestora;  

Prioritate în intervenţie;                   

Asigurarea răspândirilor preventive 

de materiale antiderapante, continuu 

şi prioritar;           

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

8 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

24 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

două zile 

când prognoza 

meteorologică 

generală sau 

mijloacele de 

detectare locală 

indică 

posibilitatea 

apariţiei poleiului, 

gheţii sau 

ninsorii, cât şi în 

perioada în care 

se manifestă 

variaţii de 

temperature 

(+ziua şi -

noaptea) 

maximum 3 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

10 ore 2 zile  
4 

zile 



2. N.I.2 

Asigurarea unei informări 

permanente asupra viabilităţii si 

coordonarea operativă a 

intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente 

independent de nivelul I şi 

organizarea lucrului permanent al 

acestora;  

Asigurarea răspândirilor preventive 

de materiale antiderapante;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

12 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

36 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

trei zile 
idem 

maximum 5 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

1 zi 4 zile 
6 

zile 

3. N.I.3 

Asigurarea unei informari 

permanente asupra viabilităţii si 

coordonarea operativă a 

interventiilor;  

Se pot folosi şi utilaje repartizate 

nivelurilor I şi II;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

16 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

48 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

patru zile 
idem 

maximum 7 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

4 zile 7 zile 
8 

zile 

4. N.I.4 

Organizarea activităţii de iarnă şi a 

informării fără prioritate, numai în 

cazul necesităţii de a asigura 

circulaţia pe sectoarele de drum 

respective. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Director executiv,                    Şef serviciu,     

            Bodea Ioan                                Perţa Floare 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2021-2022”   

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea „Planului operativ de acţiune 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2021-

2022”, și se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea 

poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității 

drumurilor pe timp de iarnă. 

Drumurile județene sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice 

(ninsori, gheață, polei, etc) ce pot determina inrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în 

desfășurarea traficului sau chiar închiderea circulației. 

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în 

timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și 

combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte 

privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic. 

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și 

înzăpezirii drumurilor județene va respecta reglementarea tehnică „Indicativ AND nr. 525-2013, 

aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2170 din 

18.06.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

În vederea asigurarii şi menţinerii stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene pentru 

desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi fluenţă în perioada sezonului rece, S.C. 

Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 

cadrul Consiliului Judeţean Alba, a întocmit „Planul operativ de acțiune privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene, în perioada de iarnă 2021 – 2022”.  

În cadrul Planului de acţiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forţa de 

muncă, mijloace de transport, utilaje şi pregătirea bazelor de deszăpezire, precum şi modul de 

coordonare şi conducere a acţiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada sezonului 

rece. 

 Au fost stabilite un număr de 7 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 

51,035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 

aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri judeţene sunt menţionate în 

Anexa 4 a Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  

judeţene, în perioada de iarnă 2021 – 2022. Au fost stabilite utilajele şi formaţiile de lucru care 

vor acţiona  în perioada de iarnă, precum şi activitatea de informare operativă. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, alin. 3 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi 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 și 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. 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Prin realizarea Serviciilor privind ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor 

județene din Județul Alba”, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 

locuitorilor şi a agenţilor economici ce se deplasează pe drumurile județene din Județul Alba..  

Necesitatea serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene va asigura o circulație rutieră 

pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, deserveşte un număr important de 

locuitori din Zona: Alba Iulia-Aiud-Blaj-Sebeș-Cugir, respectiv Zona: Câmpeni. Pe altă parte, în 

anumite zone există un număr important de societăţi comerciale care îşi desfăşoara activitatea, 

iar lipsa serviciilor de deszăpezire ar conduce la blocarea activității acestora. 

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 

la: 

-  prevenirea înzăpezirii și producerii poleiului pe drumurile județene: 

- asigurarea circulației în condiții de siguranță și confort; 

- sporirea atractivității economice prin îmbunătățirea accesibilității și revitalizarea 

socio-economică a localităților din zonă; 

- reducerea numărului de accidente rutiere care au drept cauză prezența zăpezii și a 

poleiului pe drumurile județene 

- creșterea vitezei de circulație. 

Prin realizarea serviciilor de deszăpezire a infrastructurii de transport din zonă, se 

crează mijloacele de valorificare a potenţialului economic al zonelor, ceea ce va avea ca efect 

pozitiv major socio- economic favorabil în dezvoltarea acesteia. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 

la: 

- diminuarea costurilor de transport pentru operatorii economici care ar trebui să se 

reflecte în preţul produsului ajuns la cumparător; 

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a drumului și a autovehiculelor. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

 



XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  203 din 22 septembrie 

2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
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Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi redactării raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

 înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2021-2022”   

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al  judeţului Alba 

până în data de 24 septembrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 27septembrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 203/22 septembrie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea  „Planului operativ 

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

iarnă  2021-2022”; 

- Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  

judeţene în perioada de iarnă  2021-2022 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2021-2022”   

 

 

 

 În vederea asigurării și menținerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri județene pentru 

desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și fluență în perioada sezonului rece, S.C. 

Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 

cadrul Consiliului Județean Alba, a întocmit “Planul operativ de acțiune privind prevenirea și 

combaterea înzăpezirii drumurilor  județene, în perioada de iarnă 2021 – 2022.  

 Planul operativ de acțiune s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 

din Documentația de atribuire a contractului de servicii de „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă 

a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 2021 - 2022” și a “Normativului privind  

prevenirea și combaterea înzapezirii drumurilor publice – indicativ AND 525 – 2013”, normativ 

obligatoriu pentru toți administratorii drumurilor publice.  

 În cadrul Planului de acțiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forța de 

munca, mijloace de transport, utilaje și pregătirea bazelor de deszăpezire precum și modul de 

coordonare și conducere a acțiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada de iarnă. 

 Având în vedere starea tehnică a drumurilor județene (îmbrăcăminți rutiere degradate, cu 

slabă etanșeitate) precum și necesitatea apărării acestora împotriva degradării pe timp de 

dezgheț, prevenirea și combaterea lunecușului se va face utilizand ca material antiderapant 

(nisip) și doar 10% max. 35% fondanți chimici (sare).  

 Conform “Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” 

– indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2021 trebuie asigurate 35% din 

cantitatea necesară de material antiderapant - 5.385,8 to, până la 1 decembrie 2021 trebuie 

asigurate 50% din cantitatea necesara de material antiderapant - 7.694,00 to iar până la 31 

decembrie 2021 trebuie asigurate 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 

11.541,00 to iar completarea până la 100% în funcție de condițiile meteo și stocuri. De asemenea 

se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare 

la utilaje proprii –16,54 to motorină. 

În conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea și 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, s-a efectuat încadrarea pe 

nivele de viabilitate pe timp de iarnă a drumurilor județene din administrarea Consiliului 

Județean Alba, în lungime totală de 861.495 km, după  nivelul de intervenție și clasa tehnică, 

funcție de importanța economică și administrativă a drumului, astfel: 

 Nivel 1: Drumurile judeţene care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, 

punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor 

economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile 

naţionale ce leagă staţiunile turistice; 

 Nivel 2: drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună; 

 Nivel 3: Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

 Nivel 4: Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule. 

 Au fost stabilite un numar de 7 sectoare de drumuri județene cu o lungime totală de 

51,035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, 

localitățile aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri județene sunt 

menționate în Anexa 4 la Planul operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 

drumurilor județene în perioada de iarnă 2021-2022. De asemenea au fost stabilite utilajele și 

formațiile de lucru ce vor acționa în perioada de iarnă precum și activitatea de informare 

operativă. 



 Conform art. 22 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ”administrarea drumurilor judeţene se asigură de către 

consiliile judeţene”. De asemenea art. 40 prevede că ”drumurile trebuie să fie semnalizate şi 

menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către 

administratorul drumului”. 

 Față de  cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea  „Planului operativ de 

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

2021-2022”, prezentat in Anexa, parte integranta a proiectului de hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

       ing. Perța Floare 

    

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Cristea Monica 
 


