
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru  

Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor 

Judeţene  Prahova  

 

   Având în vedere :  

 

          Expunerea  de  motive  a  Președintelui  Consiliului Judeţean Prahova,  precum 

şi Raportul comun nr. 20.570/31 octombrie  2016  al Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică și al  Serviciului  resurse umane,  prin care se propune   

completarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare pentru Direcţia  Judeţeană 

de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova. 

       -   Prevederile din  Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000 pentru 

aprobarea Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice . 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

     Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

    Art.1     Regulamentul  de organizare  şi  funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană  

de  Protecţia  Plantelor  şi de Întreţinere  a  Drumurilor Judeţene Prahova, se  

completează  la  Capitolul III  – Atribuțiile  Direcției Județene de Protecția Plantelor 

și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova,   art. 19,   astfel : 

o la alin.(1) - Întreținerea comună a tuturor drumurilor se completează cu: 

 lit. d).  – Eliminarea punctelor periculoase prin aducerea la cotă a  

căminelor de canalizare  

o la alin.(7)- Întreținerea curentă pe timp de iarnă(specifică tuturor categoriilor  

de drumuri) se completează cu : 

 lit b) . Aprovizionarea cu nisip pentru combaterea lunecușului, a gheții și a  

poleiului; transportul nisipului în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; 

întreținerea depozitelor pentru nisip, prin curățare, revopsire și prin mici reparații ; 

 lit. c). În cazuri excepționale, la solicitarea ordonatorului principal de 

credite  se va efectua deszăpezirea manuală și mecanică a drumurilor județene, prin : 

răspândirea manuală a nisipului în scopul prevenirii sau combaterii poleiului; 

înlăturarea gheții sau a zăpezii de pe partea carosabilă cu utilajele din dotare; 

revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport  

necesare. 

 lit. d)  Prin cazuri excepționale, se înțeleg: 

1.necesitatea intervenției în afara perioadei de deszăpezire  (15 noiembrie – 

15 martie )  



       2.nefinalizarea la timp , din motive neimputabile autorității contractante a  

procedurii legale de achiziționare a serviciilor de deszăpezire, 

3.  nerealizarea de către  operatorul contractant a obligațiilor asumate pentru  

deszăpezire , 

 

    Art.2  Pe data prezentei se  completează  în mod corespunzător prevederile din 

anexa  la   Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.165 / 2013  privind  aprobarea 

Regulamentului  de organizare şi funcţionare  a  Direcţiei  Judeţene de Protecţia 

Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, cu modificările și 

completările ulterioare .  

 

    Art.3   Prevederile prezentei  hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia  

Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene . 

 

 

PREŞEDINTE, 

   BOGDAN ANDREI TOADER 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR , 

                                                                                              MIHAIL PAVEL 

 Ploieşti, 31 oct 2016 

 Nr.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția Juridic Contencios și Administrație  Publică  

Serviciul resurse umane  

Nr.  20.570 / 31 octombrie 2016  

R A P O R T 

la proiectul  de hotărâre privind   completarea  Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene  Prahova  

 

            Văzând  referatul nr.20.569/31 octombrie 2016 al  Direcţiei  Generale Tehnică 

și Patrimoniu, precum și prevederile din Ordinul ministrului transporturilor nr. 

346/2000  pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente 

drumurilor publice,   se propune  completarea  Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene  Prahova, astfel : 

             La  Capitolul III  – Atribuțiile  Direcției Județene de Protecția Plantelor și de 

Întreținere a Drumurilor Județene Prahova,   art. 19, se completează,   astfel : 

o la alin.(1) - Întreținerea comună a tuturor drumurilor se completează cu: 

 lit. d).  – Eliminarea punctelor periculoase prin aducerea la cotă a  

căminelor de canalizare  

o la alin.(7)- Întreținerea curentă pe timp de iarnă(specifică tuturor categoriilor  

de drumuri) se completează cu : 

 lit b) . Aprovizionarea cu nisip pentru combaterea lunecușului, a gheții și a  

poleiului; transportul nisipului în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; 

întreținerea depozitelor pentru nisip, prin curățare, revopsire și prin mici reparații ; 

 lit. c). În cazuri excepționale, la solicitarea ordonatorului principal de 

credite  se va efectua deszăpezirea manuală și mecanică a drumurilor județene, prin : 

răspândirea manuală a nisipului în scopul prevenirii sau combaterii poleiului; 

înlăturarea gheții sau a zăpezii de pe partea carosabilă cu utilajele din dotare; 

revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport  

necesare. 

 lit. d)  Prin cazuri excepționale, se înțeleg: 

necesitatea intervenției în afara perioadei de deszăpezire  (15 noiembrie – 

16 martie ), nefinalizarea la timp , din motive neimputabile autorității contractante  

a procedurii legale de achiziționare a serviciului de deszăpezire,  nerealizarea de către 

operatorul contractant  a obligațiilor asumate pentru deszăpezire , 

           Faţă  de  cele prezentate  mai sus,  considerăm  oportună completarea  

Regulamentului  de organizare şi funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană de Protecţia 

Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova  și avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre .   

 

     Director executiv,  

  Tincă Alina Georgiana                                                              Șef serviciu, 

                                                                                                        Ion Elena  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre privind   completarea  Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene  Prahova  

   
       În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală,  republicată  „Consiliul judeţean aprobă 

organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare si funcţionare ale 

instituţiilor si serviciilor publice  de interes judeţean si ale societăţilor comerciale si 

regiilor autonome de interes judeţean.” 

      Urmare  a verificărilor  din  teren  efectuate  de personalul   Direcției Generale 

Tehnică și Patrimoniu și de personalul  Direcţiei  Judeţene   de  Protecţia Plantelor şi 

de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova s-a  constatat existența pe unele  

drumuri județene a unor puncte periculoase  și s-a  semnalat că,  în cazuri 

excepționale, se impune luarea  unor măsuri privind  activitatea  de întreținere curentă 

pe timp de iarnă, activitate  efectuată  de Direcția  Judeţeană de Protecţia Plantelor şi 

de Întreţinere a Drumurilor Judeţene  Prahova.  

       Prin cazuri excepționale, se înțeleg:  necesitatea intervenției în afara perioadei de 

deszăpezire  (15 noiembrie –martie ), nefinalizarea la timp , din motive neimputabile 

autorității contractante a procedurii legale de achiziționare a serviciului de 

deszăpezire,  nerealizarea de către operatorul contractant  a obligațiilor asumate 

pentru deszăpezire . 

      Se consideră  oportună   completarea  Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare  pentru  Direcţia  Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene  Prahova, astfel : 

             La  Capitolul III  – Atribuțiile  Direcției Județene de Protecția Plantelor și de 

Întreținere a Drumurilor Județene Prahova,   art. 19, se completează,   astfel : 

o la  Întreținerea comună a tuturor drumurilor se completează cu: 

  – Eliminarea punctelor periculoase prin aducerea la cotă a căminelor de canalizare  

o la  Întreținerea curentă pe timp de iarnă(specifică tuturor categoriilor  

de drumuri) se completează cu : 

-  Aprovizionarea cu nisip pentru combaterea lunecușului, a gheții și a poleiului; 

transportul nisipului în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; întreținerea 

depozitelor pentru nisip, prin curățare, revopsire și prin mici reparații ; 

-  În cazuri excepționale, la solicitarea ordonatorului principal de 

credite  se va efectua deszăpezirea manuală și mecanică a drumurilor județene, prin : 

răspândirea manuală a nisipului în scopul prevenirii sau combaterii poleiului; 

înlăturarea gheții sau a zăpezii de pe partea carosabilă cu utilajele din dotare; 

revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport  

necesare. 

       Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER 


