ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

HOTARÃRE
Privind aprobarea : “ Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV
pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2009 - 2010 ” .

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV:
Având în vedere:
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. ……. din …………..2009 a Preşedintelui şi
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov;
- Raportul

Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare

Drumuri

Judeţene, înregistrat cu nr. ………… din ..................2009.
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţeneşti;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997-privind regimul
drumurilor, republicată, modificată şi completată.
Tinând cont de prevederile Ordinului nr.1945/2005 pentru aprobarea reglementărilor
tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice” indicativ
AND 525-2005, Ordinului nr. 1265/2006 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Normativ
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” şi

Instrucţiuni privind

protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi inzăpezirii – indicativ
AND 525 – 2005 .

În temeiul art.91 alin.(1) lit.c) şi f), alin.(5) lit.a) punctul 12 şi art. 97 din Legea
nr.215/2001 – a administraţiei publice, republicată, modificată şi completată.

HOTARÃŞTE:
Art.1. – Se aprobă “ Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea
lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul ILFOV, pe perioada timpului
nefavorabil specific iernii 2009 ÷ 2010 ”, conform anexelor nr.1, nr.2. şi nr.3.
Art.2. – Direcţia Lucrări Publice, va asigura îndeplinirea măsurilor prevazute în
program.
Art.3. – Directia Juridică Administratie Publică, va comunica prezenta Hotarâre către
Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, Compania
Natională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Inspectoratul Judeţean Ilfov Pentru Situaţii de
Urgenţă, S.D. Electrica Ilfov, Autoritatea de Transport Ilfov şi Regia Autonomă de Transport
Bucureşti.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

CONTRASEMEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____
Din ________2009

