ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de actiune al comunei Mînăstirea pentru prevenirea si
combaterea inzapezirilor, inghetului, alunecusului si a altor fenomene meteorologice
periculoase specifice sezonului rece 2017-2018
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de
28.11.2017, având în vedere:
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică
locală;
 Prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată si completată;
 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Mînăstirtea;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Planului de actiune al comunei Mînăstirea pentru prevenirea si
combaterea inzapezirilor, inghetului, alunecusului si a altor fenomene meteorologice
periculoase specifice sezonului rece 2017-2018, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea unei cote de carburant necesar activităților mecanizate de
deszăpezire în cantitate de 3000 litri.
Art. 3. Se aprobă achiziționarea unui generator în vederea susținerii alimentării cu
energie electrică a sistemului de alimentare cu apă potabilă în situația avarierii distribuției de
energie electrică.
Art. 4. Se aprobă asigurarea unui stoc de material antiderapant în vederea aplicării pe
căile de acces cu polei;
Art. 5. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa
cu ducerea la indeplinire a prezentei.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și
autorităților interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Lupșeneanu Niculae
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion
Nr. 73
Data: 28.11.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 13 voturi “pentru”, din 13 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa la Hotărârea nr. 73/28.11.2017
Planul de actiune al comunei Mînăstirea
pentru prevenirea si combaterea inzapezirilor, inghetului, alunecusului si a altor
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018

I . SCOPUL APLICARII MASURILOR DE INTERVENTIE
1. Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirilor, inghetului ,alunecusului si
a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018, se
intocmeste in scopul realizarii in scurt timp, in mod organizat si intr-o conceptie unitara a
masurilor de prevenire si reducere a efectelor inzapezirilor, inghetului si alunecusului,
informarii oportune asupra unor fenomene meteorologice periculoase, precum si pentru
desfasurarea interventiei de urgenta pentru limitarea si inlaturarea urmarilor asupra
persoanelor si bunurilor materiale.
1.

Organizarea si conducerea activitatilor referitoare la prevenirea, limitarea si inlaturarea

urmarilor inzapezirilor, inghetului si fenomenelor meteorologice periculoase in sezonul rece
se desfasoara in concordanta cu masurile luate in acest domeniu in plan teritorial si in stransa
colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele normative in vigoare .
2.

Responsabilitatea sistemului de pregatire, organizarea si conducerea activitatilor de

prevenire si inlaturare a urmarilor inzapezirilor, inghetului si fenomenelor meteorologice
periculoase in sezonul recerevine Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.

II. SITUATIILE SI MODUL DE APLICARE A PLANULUI
Situatiile de aplicare a planului pe teritoriul comunei Mînăstirea sunt determinate de
producerea inzapezirilor, inghetului, alunecusurilor si a altor fenomene meteorologice
periculoase specifice sezonului rece.
Despre masurile luate pe teritoriul localitatii, Comitetul local pentru situatii de urgenta, va
instiinta Consiliul local pentru situatii de urgenta in ceea ce priveste masurile care se impun in
vederea prevenirii situatiilor de urgenta in sezonul rece.

III . PRINCIPALELE MASURI
1. Masuri de prevenire:
a) asigurarea instiintarii Comitetului local pentru situatii de urgenta si a Serviciului public
voluntar pentru situatii de urgenta despre evolutia fenomenelor meteorologice;

b) instiintarea populatiei despre posibilitatea de a se produce inzapeziri si inghet,
atentionarea acesteia in ceea ce priveste aprovizionarea cu produsele de baza si asupra
masurilor specifice de comportament , protectie si prim ajutor pe timp de iarna;
c) dinamizarea masurilor de supraveghere a riscurilor din locatiile publice unde se desfasoara
evenimente specifice sarbatorilor de iarna;
d) realizarea unui parteneriat real intre consiliul local si institutiile economice de pe raza
localitatii in vederea rezolvarii in comun a problemelor ce pot leza interesele populatiei.

2. Masuri de interventie:
1. Beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416 /2001 din cadrul aparatului propriu al
primarului, in cadrul caruia intra si activitatea de deszapezire si combatere a inghetului are in
sarcina asigurarea curatarii si transportului zapezii de pe caile publice si mentinerea in
functiune a acestora petimp de polei sau inghet prin urmatoarele activitati :
- Curatatul, incarcatul mecanizat al zăpezii de pe caile publice;
- Curatatul manual al zapezii ;
- Combaterea poleiului cu material antiderapant;
2. Asigurarea mijloacelor necesare dezapezirii cailor de acces, pentru interventia in caz de
incendiu si prim ajutor a autospecialelor de interventie de catre beneficiarii de ajutor social in
baza Legii nr. 416/2001;
3. Participarea activa a populatiei, alaturi de fortele de specialitate la actiunile intreprinse
pentru normalizarea situatiei in cazul caderilor masive de zapada, prin inlaturarea nametilor in
zonele limitrofe amplasarii gospodariilor individuale, inclusiv la operatiunile de deblocare a
cailor de acces spre institutiile publice si a altor elemente de infrastructura .
4. Pentru cantonarea persoanelor inzapezite pe raza comunei Mînăstirea, exista conditii de
cazare in cadrul cladirii Primariei Mînăstirea.
5. Efectuarea controalelor sezoniere la gospodariile cetatenilor, cu precadere la gospodariile
amplasate izolat, cele apartinand persoanelor varstnice, cu surse de venit reduse sau cu
dizabilitati, care nu se pot evacua singure de catre compatimentul de prevenire din cadrul
SVSU Mînăstirea;
6. Verificarea si protejarea contra inghetului, a hidrantilor stradali de alimentare cu apa in caz
de incendiu de catre compartimentul de prevenire din cadrul SVSU Mînăstirea;
7. Asigurarea starii de operativitate permanenta a SVSU Mînăstirea, verificarea mijloacelor de
interventie in cazul producerii situatiilor de urgenta- presedintele CLSU Mînăstirea;
8. Informarea cetatenilor privitor la masurilor de apare impotriva incendiilor ce trebuiesc
respectate in aceasta perioada de catre personalul din cadrul compartimentului de prevenire
a SVSU Mînăstirea in ceea ce priveste :

- monitorizarea avertizarilor pe coduri de culori;
- autovehiculele nu vor fi parcate in locuri care sa blocheze sau sa ingreuneze accesul
autospecialelor de inteventie ale serviciilor pentru situatii de urgenta din cladirile de
alimentatie publica - politia Mînăstirea;
- verificarea instalatiilor electrice pentru evitarea suprasolicitarii si exploatarii cu improvizatii ;
- acordarea unei atentii deosebite utilizarii in siguranta a mijloacelor de incalzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentarii sobelor cu sau fara
acumulare de caldura, prin asigurarea supravegherii permanente si neamplasarea acestora
in zonele de circulatie ;
- interzicerea asezarii mobilierului si deasemenea uscarea echipamentului sau a hainelor in
imediata vecinatate a acestor mijloace de incalzire;
- interzicerea utilizarii instalatiilor de iluminat ornamental cu defectiuni sau improvizatii;
- identificarea grupurilor de locuitori care prezinta risc crescut de alterare a starii de sanatate
datorita frigului;
- asigurarea de surse alternative de electricitate pentru functionarea in conditii optime a
activitatii unitatilor medicale;
- asigurarea cu prioritate a asistentei medicale pentru persoanele cu afectiuni a caror evolutie
poate fi influentata negativ de temperatura scazuta;
- monitorizarea desfasurarii actiunilor initiate pentru acordarea de ajutor, pe durata sezonului
rece, persoanelor aflate in dificultate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Lupșeneanu Niculae
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