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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 132  din 16.12.2015 

pentru aprobarea planului cu  măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul 
comunei Dudeștii Noi, pe perioada sezonului rece 2015 – 2016  

 
Având în vedere prevederile: 

-  art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările și completările ulterioare,  
           - art. 25 lit. b)  din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, 
          - art. 24 lit. d) din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 9695/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 9694/2015,  

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale Consiliului 

Local al Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin.2, lit.d și art. 45 alin. (1) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
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în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 1. - Se aprobă Planul privind  măsurile și acțiunile care se întreprind la 

nivelul comunei Dudeștii Noi pe perioada sezonului rece 2015-2016, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Grigore-Bogdan RIȘCO 

L.S. 
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ANEXA 

la H.C.L. nr.132/2015 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DUDEȘTII NOI 
PLANUL DE MĂSURI PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 

 
 

I. OBIECTIVE 
Pentru sezonul de iarnă 2015 – 2016, Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Dudeștii Noi va acționa pentru asigurarea desfășurării activităților economico-sociale într-un 
climat de normalitate prin: 

- adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii și protecției populației, limitarea 
consecințelor negative ca urmare a evenimentelor specifice sezonului rece; 

- intensificarea acțiunilor de identificare și supraveghere a riscurilor din zona locații 
unde se organizează manifestări cultural-artistice în preajma sărbătorilor de iarnă, pe timpul 
desfășurării manifestărilor cultural-sportive și oricare alte manifestări care implică public 
numeros,  în vederea prevenirii și limitării efectelor negative a oricăror dezastre; 

- asigurarea capacității optime de acțiune și intervenție specifice situațiilor de urgență 
generate de incendii, dezastre și fenomene meteorologice periculoase: căderi masive de 
zăpadă, polei, îngheț, viscole, temperaturi foarte scăzute de către Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență Dudeștii Noi prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii 
Noi, pentru limitarea și înlăturarea, prin intervenția operativă, a efectelor acestora. 

În vederea realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul și la încheierea 
sezonului de iarnă se dispun următoarele măsuri și se execută următoarele acțiuni 
specifice: 
 
 

II . SCOPUL APLICĂRII MĂSURILOR DE INTERVENȚIE. 
1. Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirilor, înghețului, căderi 

masive de zăpadă, polei, viscol, temperaturi foarte scăzute și a altor fenomene 
meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2015 – 2016, se întocmește în scopul 
realizării în scurt timp, în mod organizat și intr-o concepție unitară a măsurilor de prevenire 
și reducere a efectelor specifice sezonului rece, informării oportune asupra unor fenomene 
meteorologice periculoase, precum și pentru desfășurarea intervenției de urgență pentru 
limitarea și înlăturarea urmărilor asupra persoanelor și bunurilor materiale. 
   2. Organizarea și conducerea activităților referitoare la prevenirea , limitarea și înlăturarea 
urmărilor înzăpezirilor, înghețului și fenomenelor meteorologice periculoase în sezonul rece 
se desfășoară în concordanță cu măsurile luate în acest domeniu în plan teritorial și 
în strânsă colaborare cu factorii de răspundere stabiliți prin actele normative în vigoare. 
   3. Responsabilitatea sistemului de pregătire, organizarea și conducerea activităților de 
prevenire și înlăturare a urmărilor înzăpezirilor, înghețului și fenomenelor meteorologice 
periculoase în sezonul rece revine Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi 
prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
  

III. SITUAȚIILE  ȘI  MODUL DE APLICARE A PLANULUI. 
     Situațiile de aplicare a planului pe teritoriul administrativ al comunei Dudeștii Noi sunt 
determinate de producerea înzăpezirilor, înghețului, căderi masive de zăpadă, polei, 
viscole, temperaturi foarte scăzute și a altor fenomene meteorologice periculoase  specifice 
sezonului rece. 
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IV. ORGANIZAREA ACȚIUNILOR ȘI MĂSURILOR. 
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul și la încheierea 

sezonului de iarnă, se vor executa următoarele acțiuni și dispune următoarele măsuri 
specifice: 

A. Premergător sezonului de iarnă 2015-2016 
1. Analiza în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență a zonelor 

preponderent dispuse înzăpezirilor de pe raza  administrativ-teritorială a comunei, a 
concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea efectelor negative cu accent pe 
cauzele care au determinat unele disfuncții, în vederea asigurării unor măsuri concrete 
pentru evitarea repetării acestora în etapa următoare, materializate în planuri de acțiune 
proprii, în care să fie angrenate toate resursele tehnice și umane la dispoziție. 

 
Termen: 21.12.2015. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
2. Evaluarea la nivelul unităților de gospodărire locală și a celorlalte instituții, a 

capacității de resurse tehnice și umane avute la dispoziție pentru intervenții la deszăpezire 
și stabilirea măsurilor pentru menținerea acestora în stare operativă a acestora. 

Termen: 21.12.2015. 
Răspunde:președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
3. Verificarea mijloacelor de intervenție în scopul asigurării unei intervenții operative, 

precum și încheierea contractelor cu societăți care dețin utilaje grele – macarale – pentru 
scoaterea din șanțuri sau deblocarea căilor de comunicații rutiere și redarea fluenței 
traficului în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje. 

Termen: 21.12.2015. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
 4. verificarea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor de înștiințare pentru 

asigurarea alarmării în timp util a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a populației, 
asupra eventualității producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor 
și informațiilor cuprinse în prognozele și avertizările meteorologice transmise de către 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. 

Termen: permanent. 
Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș și președintele Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
5. Intensificarea activităților de control la instituții și localități, pentru repararea 

defecțiunilor constatate și asigurarea bunei funcționări pe timpul sezonului rece a 
instalațiilor și sistemelor de încălzire, precum și a mijloacelor tehnice de prevenire și 
stingere a incendiilor. 

Termen: 21.12.2015. 
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. 
6. Instruirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în vederea pregătirii 

corespunzătoare a mijloacelor de intervenție pentru perioada sezonului rece, precum și 
asupra măsurilor specifice de comportament, protecție și prim-ajutor pe timp de iarnă. 

Termen: permanent. 
Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș și președintele Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
7. Realizarea evidenței stricte a persoanelor cu afecțiuni grave și care necesită 

tratament ambulatoriu, aprovizionarea și asigurarea resurselor necesare de medicamente la 
nivelul unităților sanitare din comună. 

Termen: termen inițial 21.12.2015, ulterior permanent. 
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Răspund: Direcția de Sănătate Publică Timiș, președintele Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență Dudeștii Noi, Casa județeană de Asigurări de Sănătate, medicii de 
familie. 

8. Pregătirea și conștientizarea cetățenilor privind necesitatea participării active la 
acțiunile desfășurate de autorități și forțele specializate în scopul normalizării situației, 
constituirea echipei de intervenție pentru înlăturarea zăpezii din zona gospodăriilor 
individuale în cazul căderilor masive de zăpadă, deblocarea  căilor de circulație din interiorul 
localităților și a celor care asigură accesul spre comunitate. 

Termen: 21.12.2015 și când situația o impune. 
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi și 

Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
9. Stabilirea de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi a 

evidenței persoanelor în vârstă, a celor cu dezabilități fizice și psihice care locuiesc singure, 
în vederea supravegherii permanente și ajutorării în regim de urgență a acestora pe timpul 
sezonului rece. 

Termen: 21.12.2015. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
10. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante și împrospătarea acestora, în 

vederea asigurării intervenției continue. 
Termen: 21.12.2015. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
11. Asigurarea permanenței la Centrul Operativ cu Activitate Temporară, cu personal 

pregătit și instruit, la primirea atenționărilor sau avertizărilor meteorologice și asigurare 
funcționării acestora pe întreaga perioadă prevăzută în atenționări sau avertizări. 

Termen: permanent, pe perioada de valabilitate a atenționărilor sau avertizărilor. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi.  
12. Verificare și actualizarea planurilor de protecție și intervenție în situașii de 

urgență, inclusiv a planurilor de cooperare și acțiune, avându-se în vedere condițiile 
geoclimatice specifice unității administrativ-teritoriale Dudeștii Noi. 

Termen: 21.12.2015 și permanent. 
Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș și președintele Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
13. Instruirea serviciilor publice voluntare și private pentru situații de urgență în 

vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenție, pentru perioada sezonului 
rece, precum și asupra măsurilor specifice de protecție și prim ajutor pe timp de iarnă. 

Termen: 21.12.2015. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
B. Pe timpul sezonului de iarnă 2015-2016 

Conlucrarea între reprezentanții S.D.N. Timișoara și organele administrației publice locale în 
vederea cunoașterii permanente a practicabilității căilor de circulație pentru realizarea în 
condiții bune a intervenției în caz de urgențe. prezența activă a personalului Inspectoratului 
de Poliție Județean și a Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, precum și a 
formațiilor de intervenție a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi în 
situația în care traficul rutier este îngreunat de căderi masive de zăpadă sau de alte 
fenomene meteorologice care pot afecta fluctuația circulației rutiere, pe principalele drumuri 
ale localității. 

Termen: permanent. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii 

Noi,S.D.N. Timișoara, Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Timiș. 
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C. La încheierea sezonului de iarnă 2015-2016 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi va analiza modul în care s-a 

desfășurat activitatea în perioada de referință și vor înainta către Secretariatul Tehnic 
Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență sinteza acțiunilor desfășurate, 
rezultatele obținute  și propunerile pentru eficientizarea acestui segment de activitate în 
vederea analizării lor în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență. 

Termen: 25.03.2016. 
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi. 
V. PRINCIPALELE  MĂSURI.           

   A.    Măsuri de prevenire: 
1.    Asigurarea înștiințării Comitetului Local pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi și 

a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dudeștii Noi despre evoluția fenomenelor 
meteorologice. 

2. înștiințarea populației despre posibilitatea de a se produce înzăpeziri și 
îngheț, atenționarea acesteia în ceea ce privește aprovizionarea cu produsele de baza și 
asupra măsurilor specifice de comportament , protecție și prim-ajutor pe timp de iarnă. 

3.   dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din locațiile publice unde se 
desfășoară evenimente specifice sărbătorilor de iarnă. 

4.   realizarea unui parteneriat real intre consiliul local și instituțiile economice de pe 
raza localității în vederea rezolvării în comun a problemelor ce pot leza interesele populației. 

 2.   Măsuri de intervenție: 
Gestiunea intervenției se face în conformitate art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 

43/1997, în raport cu categoria din care face parte drumul. Pe drumul național 6 intervenția 
va fi făcută de către serviciile Comandamentului de iarnă al județului Timiș. La nivelul 
drumulrilor comunale 45 și 46, precum și a străzilor adiacente acestora, gestionarea este 
făcută de către Comitetului local pentru situații de urgență Dudeștii Noi prin Serviciului 
voluntar pentru situații de urgență Dudeștii Noi. 

 
      Curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile comunale și adiacentele, menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț se realizează prin intermediul următoarelor 
activități:  

1.curățatul căilor publice; 
2.combaterea poleiului cu material antiderapant; 
3.curățarea rigolelor și gurilor de scurgere. 
Utilajele cu care se va desfășura intervenția sunt: 
1 Buldoexcavator cu lama de zapada aflat in proprietatea si administrarea Comunei 

Dudestii Noi. 
1.tractor dotat cu remorcă, sărăriță pentru împrăștiatul materialului antiderapant, 

lamă și plug – proprietatea comunei; 
2.două tractoare dotate cu lamă și plug – proprietatea SC AGRO HCR SERVICE 

S.R.L. cu care comuna Dudeștii Noi are contract de asistență și intervenție; 
3.lopeți, târnăcoape. 

     Participarea activă a populației,  alături de grupele de intervenție la acțiunile întreprinse 
pentru normalizarea situației în cazul căderilor masive de zăpadă, prin înlăturarea nămeților 
în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv la operațiunile de deblocare 
a căilor de acces spre instituțiile publice  și a altor elemente de infrastructură. 

 


