ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe niveluri
de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2014-2015
Având în vedere :
Expunerea de motive a domnului Sebastian Danielescu, Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean şi Raportul nr. 9779/16.06.2014 al Direcţiei Tehnice privind
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe niveluri de viabilitate şi
de intervenţie pentru iarna 2014-2015;
Prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ordinului comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură
şi Investiţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor publice" indicativ AND nr. 525 – 2013, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre :
Art.1 (1) Se aprobă încadrarea drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2014-2015, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Programul de deszăpezire pentru iarna 2014 – 2015 se va desfăşura pe
perioada 15.11.2014 – 15.03.2015.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi Direcţia Patrimoniu.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 23 iunie 2014
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2014-2015

În vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în condiţii de siguranţă pe timpul
iernii sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea şi combaterea
lunecuşului şi a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea
drumurilor pentru participanţii la trafic.
Activitatea are caracter strategic, de importanţă judeţeană şi se desfăşoară sub directa
îndrumare şi conducere a Consiliului Judeţean Prahova, prin Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Tehnică.
Modul de organizare a intervenţiilor, de acţionare în timp şi spaţiu, de evidenţiere şi informare
a acestora, sunt prevăzute în normative specifice.
În conformitate cu prevederile art. 14 din „Normativul privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013, aprobat prin Ordinul comun al
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice nr. 289/2170/2013, aflat în vigoare, administratorul drumurilor va lua
măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor, de intervenţie şi dotare a unităţilor operative
de acţiune pe timp de iarnă;
b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
c) întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii;
d) organizarea unităţilor operative de acţiune.
Potrivit prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Unităţile de administrare a drumurilor
publice analizează şi clasifică în fiecare an reţeaua aferentă pe niveluri de viabilitate şi stabilesc
nivelurile de intervenţie.
Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Prahova cuprinde 71 de drumuri judeţene cu o
lungime totală de 1146,868 km. Sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp de
iarnă totalizează 928,222 km.
Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă, caracterizează
modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim
necesare intervenţiilor.
Faţă de cele expuse mai sus şi având în vedere importanţa economică şi administrativă a
drumurilor judeţene din judeţul Prahova, supun spre aprobare încadrarea drumurilor judeţene din
judeţul Prahova pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2014-2015, conform Anexei la
prezentul proiect de hotărâre, precum şi desfăşurarea programului de deszăpezire pentru iarna 20142015 pe perioada 15.11.2014-15.03.2015.

VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN,
Sebastian Danielescu
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2014-2015
Potrivit prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea drumurilor judeţene se asigură de
către consiliile judeţene. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul
localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care sunt în
administrarea consiliilor locale respective.
Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Prahova cuprinde 71 de drumuri judeţene cu o
lungime totală de 1146,868 km. Sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp de
iarnă totalizează 928,222 km.
În vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în condiţii de siguranţă pe timpul
iernii, în conformitate cu prevederile art. 14 din „Normativul privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013, aprobat prin Ordinul comun al
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice nr. 289/2170/2013, aflat în vigoare, administratorul drumurilor va lua
măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor, de intervenţie şi dotare a unităţilor operative
de acţiune pe timp de iarnă;
b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
c) întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii;
d) organizarea unităţilor operative de acţiune.
Potrivit prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Unităţile de administrare a drumurilor
publice analizează şi clasifică în fiecare an reţeaua aferentă pe niveluri de viabilitate şi stabilesc
nivelurile de intervenţie.
Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă - caracterizează
modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim
necesare intervenţiilor.
Caracteristicile generale şi intervalele de timp necesare intervenţiilor pe drumuri,
corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie se găsesc în „Normativul privind prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013.
Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii se face în funcţie de
clasa tehnică, traficul mediu zilnic anual pe sectorul de drum respectiv (MZA) şi de importanţa
economică şi administrativă a drumurilor, conform Tabelului nr. 1 din „Normativul privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013.
În raport cu cele prezentate şi luând în considerare prevederile „Normativului privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013, avizăm favorabil prezentul
proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ion Iordăchescu

