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PROGRAMUL
masu i pentru menţinerea viabilităţii drumurilor din municipiul Tecuci
in perioada 01.11.2018 - 31.03.2019
Conform ,, Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice,indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun nr.2170 / 289/ 17-18.06.2013, in
vedera asigurării si menţinerii stării de viabilitate a reţelei de drumuri si poduri, pentru desf ăşurarea
traficului rutier in condiţii de siguranţa si fluienta pe toata perioada sezonului rece, UAT Tecuci in
colaborare cu Biroul politiei rutiere Tecuci, vor ac ţiona in principal in urm ătoarele direcţii:
1. Organizarea de ac ţiuni comune in vederea stabilirii de masuri pentru remediera si
îmbunătăţirea stării de viabilitate a partii carosabile a drumurilor din municipiu,urmarindu-se:
— verificarea semnalizării rutiere pe tronsoanele de drum in lucru, cu declivitati
pronuntate, curbe periculoase , parti a1e carosabilu1ui excesiv degradate si a1te locuri posibile
generatoare de evenimente rutiere, insistindu-se pe semnalizarea specifica sezonu1ui rece;
TERMEN: - permanent
EXECUTA: — Birou1 drumuri
— Biroul politiei rutiere
— Politia locala
— Directia servicii publice
— depistarea, sanc ţionarea si recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate de
distrugerea sau sustragerea unor mijloace de semnalizare rutiera , parapeti metalici direc ţionali,
panouri parazapezi;
TERMEN: — permanent
EXECUTA: — Biroul drumuri
- Biroui politiei rutiere
— Politia loca1a
— Directia servicii publice
2. Informarea operativa reciproca asupra st ării de viabilitate si aderenta a suprafe ţei carosabile
a strazilor, a1eilor, trotuarelor si a a1tor cai de acces din municipiu ( apari ţia poleiului, inzapeziri
locale, obstacole in carosabil etc.), concomitent cu raportarea imediata la e şaloanele superioare a
oricăror blocaje de trafic ap ărute pe diferite tronsoane de drum;
TERMEN: - permanent
EXECUTA — Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU

- Biroul drumuri
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice
- Biroul politiei rutiere
- Politia locala
- Directia servicii publice
3. Asigurarea priorităţilor de deplasare a utilajelor de deszapezire si combatere a poleiului.
In acest sens agenţii de circulaţie nu vor permite accesul autovehiculelor pe tronsoanele de drum unde
se acţionează cu utilaje, luandu-se masuri de inl ăturare de pe partea carosabila a autovehiculelor
staţionate neregulamentar sau blocate datorita inzapezirii;
TERMEN: - permanent
EXECUTA : - Biroul politiei rutiere
- Politia locala
- Compania de utilitati publice
4. Acţiunea de dezapezire a drumurilor din municipiu va fi coordonata de
Comandanetului local pentru conducerea si coordonarea activitatii de prevenire si interven ţie pentru
combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor din municipiul Tecuci cu respectarea
priorităţilor
prevăzute in NIVELELE DE VIABILITATE stabilite pentru sezonul rece;
TERMEN: - permanent
EXECUTA: - Comandanetul local pentru conducerea si coordonarea activitatii
- Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU
5. Dirijarea utilajelor in ac ţiunea de de dezapezire se realizeaz ă in conformitate cu programul
stabilit numai de Comandanetului local pentru conducerea si coordonarea activitatii de prevenire si
intervenţie pentru combaterea poleiu1ui si inzapezirii drumurilor din municipiul Tecuci, interzicanduse schimbarea rutelor de acţiune fara acordul acestuia;
TERMEN: - permanent
EXECUTA : - Comandanetul local pentru conducerea si coordonarea
activitatii
- Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU
6. Asigurarea colaborarii cu sectiile de deszapezire destinate pentru drumurile judetene si
nationa1e in vederea asigurarii fluientei traficului rutier la iesirile - intrarile in municipiu.
TERMEN: - permanent
EXECUTA : - Comandanetul loca1 pentru conducerea si coordonarea
activitatii
- Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU
7. Intreaga acţiune de dezapezire coordonata de Comandanetului local pentru conducerea si
coordonarea activitatii de prevenire si interven ţie pentru combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor
din municipiul Tecuci se va desfăşura pe timp liniştit, fara viscole, furtuni sau c ăderi masive de
zăpada. Pentru cazuri de for ţa majora ( mijloace de transport in comun ramase inzapezite , inbolnaviri
grave , incendii sau calamit ăţi) la cerere, Comandamentul operaţiona1 de prevenire si combatere a
inzapezirii drumurilor din municipiul Tecuci , va organiza si dispune ac ţiuni de intervenţie cu baterii
de utilaje sprij[nite de echipaje a1e Politiei rutiere si ale Politiei locale, iar deplasarea facandu-se strict
pe traseul stabilit si aprobat;
TERMEN: Cand se ivesc asfel de situa ţii
EXECUTA: - Comandanetul local pentru conducerea si coordonarea activitatii
- Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU
8.Stabilirea de rute ocolitoare in cadrul drumurilor inzapezite ,care perturba f1uenta traficului.
Pe timp de viscol sau ninsori abundente precum si in cazul apari ţiei poleiului generalizat se recomanda

renunţarea la deplasarea cu autovehicule ,stabilindu-se in acest sens momentele optime de inchidere a
traficului rutier. In acest sens - Biroul drumuri va asigura indicatoarele necesare inform ării si
avertizării conducătorilor auto asupra pericolului creat.
TERMEN: Cind se ivesc asfel de situa ţii
EXECUTA: - Biroul drumuri
- Directie servicii publice
- Biroul politiei rutiere
- Politia locala
9. Asigurarea conditiilor minime de cazare si hranire pentru persoanele ramase înz ăpezite în
trafic
TERMEN: Cand se ivesc asfel de situaţii
RASPUNDE: Spitalul municipal Anton Cincu
Directia de asistenta sociala
Societate Piete Prest Tec Tecuci
10. Asigurarea necesarului de indicatoare rutiere si mijloace de semnalizare rutiera pentru
inchiderea ,la nevoie,a sectoarelor de drum inzapezite.
TERMEN: 01.11.2018
RĂSPUNDE : Biroul drumuri
Directia servicii publice
11. Informarea operativa prin mass-media a participan ţilor la trafic despre perturb ările
survenite in circulaţia rutiera datorita inzapezirilor ,poleiului sau accidentelor produse pe acest fond.
Transmiterea cu operativitate a unor situa ţii deosebite (ingreunarea circulatiei,blocarea traflcului,polei
generalizat, etc.) catre Comandamentul jude ţean si I.P.J Ga1aţi.
Cand se ivesc astfel de situaţii
TERMEN:
EXECUTA: - Pre şedintele comandamentului
- Biroul politiei rutiere
- Politia Iocala
- Dispeceratul pentru situatii de urgenta- BMSU
- Serviciul comunicare ,registratura
12.Prevederile prezentului Program sunt obligatorii si vor fi aduse la cunostina institutiilor implicate de
catre Biroul monitorizare situatii de urgenta.
TERMEN: 28.09.2018
RĂSPUNDE : B.M.S.U.
13. Publicarea prezentului program pe site-ul primariei se va face prin grija Serviciului
comunicare registratura.
TERMEN: 28.09.2018
RĂSPUNDE: Serviciului comunicare registratura.

SefBirou monrizare situaţii de urgenţă
Ing. Victor IFTIfIE
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