
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind completarea anexelor Hot rârii nr. 58/ 2011 de aprobarea Regulamentului de

serviciu, Caietului de sarcini i a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de
administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor

jude ene

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Studiul de oportunitate privind înfiin area i stabilirea modului de operare a Serviciului de
administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene;

zând prevederile Hot rârii Consiliului jude ean nr. 43/ 22.03.2011 privind aprobarea
înfiin rii i stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public i privat
al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene;

În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2001 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public i privat de interes local cu modific rile i complet rile
ulterioare i ale H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglement rilor – cadru de aplicare a
Ordonan ei Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public i privat de interes local;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2) lit.b), alin (4), lit. a) i ale art. 97 din Legea nr. 215/
2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.I. Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de administrare a domeniului
public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene, aprobat prin art. 1 din
Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 58/2011 se completeaz  la Capitolul II.2 Sarcini ale
operatorului, dup  paragraful 7 ”Operatorul va aplica procedura de achizi ii publice potrivit
reglement rilor legale în vigoare sau va efectua în regie proprie, lucr rile i serviciile cuprinse în
anexa2, indicativele A i B din Normativul privind între inerea i repararea drumurilor publice,
ind. AND 554 din 2002” cu urm toarele:

Simbolul/
Indicativul

Denumirea activit ii, indicativului
i a subindicativului

B. Lucr ri i servicii*) privind între inerea curent  a drumurilor publice
101. Între inerea curent  pe timp de var

101.1. Între inerea p ii carosabile, specific  tipului de îmbr minte (strat de rulare)
101.1.1. Între inerea îmbr mintei asfaltice cuprinde: între inerea suprafe elor degradate la îmbr mintea
asfaltic i m suri de protec ie a acesteia; înl turarea denivel rilor i f ga elor, plomb ri, colmatarea
fisurilor i a cr turilor, badijonarea suprafe elor poroase, precum i a ternerea nisipului sau a criblurii pe
suprafe e cu bitum în exces ori lefuite, înl turarea pietri ului sau a criblurii alerg toare etc.
101.1.2. Între inerea îmbr mintei asfaltice cu lian i hidraulici cuprinde: plomb ri, colmat ri de rosturi i
de cr turi, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.
101.1.3. Între inerea pavajelor din piatr  cioplit  cuprinde: refaceri de suprafe e izolate, înlocuiri de
pavele, refacerea local  a bitum rilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafe elor
lefuite etc.
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101.1.4. Între inerea pavajelor din bolovani sau din piatr  brut  cuprinde cur area sau repararea loca  a
pavajelor din bolovani sau din piatr  brut
101.1.5. Între inerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei alerg toare i a ternerea ei pe drum,
aprovizionarea cu materiale pietroase, în volum de pân  la 300 m3/km, astuparea gropilor i a f ga elor cu
material pietros, scarificarea i reprofilarea, cu sau f  cilindrare, cu sau f  material pietros de adaos etc.
101.1.6. Între inerea drumurilor de p mânt cuprinde: reprofilarea platformei, astuparea gropilor i a

ga elor cu p mânt, t ierea dâmburilor, stabiliz ri cu lian i i cu alte produse chimice, completarea cu
nisip, cu balast etc.

101.2. Între inerea comun  a tuturor drumurilor
101.2.1. Între inerea platformei drumului cuprinde: cur area platformei drumului de noroiul adus de
vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori etc.),
tratarea burdu irilor, a unor tas ri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin t iere manual  sau
mecanizat , t ierea dâmburilor, completarea cu p mânt, cu balast etc., nivelarea la cot , cur area
acostamentelor în dreptul parapetelor direc ionale; t ieri de cavaliere i corectarea taluzurilor de debleu sau
de rambleu; între inerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivel ri locale, eliminarea gropilor
sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate ini ial
etc.
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum i prevenirea efectelor inunda iilor
cuprinde:
- într inerea an urilor i a rigolelor: cur area an urilor, a rigolelor, a canalelor i a pode elor, executarea
an urilor de acostament i a an urilor de gard , a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru

îndep rtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea an urilor, rigolelor, a an urilor de
gard , a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tas rilor i a cr turilor, refacerea rostuirii
la an urile i la rigolele pavate;
- între inerea drenurilor; cur area i repararea c minelor de vizitare, a pu urilor de aerisire i a capetelor
de drenuri, completarea capacelor c minelor la pu urile de aerisire; verificarea func ion rii drenurilor
(conform instruc iei) i cur area cunetelor;
- prevenirea efectelor inunda iilor: între inerea lucr rilor de corec ii ale toren ilor i de amenajare a v ilor
contra eroziunilor; între inerea lucr rilor de ap ri de maluri i regulariz ri ale cursurilor de ape;
completarea terasamentelor deteriorate local i a eroziunilor provocate de topirea z pezilor; ap ri de
maluri de volum mic, corec ii locale ale albiilor, an uri de gard , amenaj ri ale toren ilor i ale canalelor
de evacuare pân  la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente i dispozitive pentru interven ii în
caz de inunda ii, variante locale de deviere a circula iei ca urmare a efectelor inunda iilor, asigurarea
stocurilor minimale de materiale, echipamente i mijloace de prim  interven ie în caz de inunda ii;
- între inerea zidurilor de sprijin: între inerea bo ilor cu pila tri, a ranforturilor i a zidurilor de sprijin sau
de c ptu ire; cur area coronamentelor i barbacanelor de vegeta ie, de gunoaie, precum i corec ii izolate
101.2.3. Între inerea mijloacelor pentru siguran a circula iei rutiere i de informare cuprinde:
- între inerea semnaliz rii verticale: îndreptarea, între inerea, sp larea i vopsirea portalelor, a
indicatoarelor de circula ie, a stâlpilor i a altor mijloace de dirijare a circula iei; recondi ionarea tablelor
indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru i a sectoarelor cu pericole, a portalelor i a
consolelor; remontarea acestora;
- între inerea semnaliz rii orizontale: completarea sau refacerea izolat  a marcajelor pe partea carosabil ,
corec ii ale marcajelor;
- între inerea i montarea indicatoarelor de km i hm: vopsirea i scrierea, sp larea sau îndreptarea
indicatoarelor de km i hm, montarea acestora;
- între inerea parapetelor direc ionale: între inerea parapetelor metalice, de zid rie sau din beton, prin
repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cot , completarea elementelor necesare, revopsire, sp lare
periodic , protec ii anticorosive etc.);
- între inerea gardurilor de protec ie: între inerea i repararea gardurilor de protec ie, demontare,
remontare, completare cu elemente necesare, v ruire sau vopsire;
- v ruirea planta iilor i a accesoriilor: v ruirea planta iilor i a accesoriilor (coronamente, garduri, borne
etc.);
- între inerea zonei drumurilor: cur area p ii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri etc.),
îndep rtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate
din accidente de circula ie etc.), t ierea ramurilor pentru asigurarea vizibilit ii i a gabaritului;
- inform ri privind starea drumurilor: inform ri operative, la toate nivelurile, privind condi iile de
circula ie pe timp de var  sau în caz de calamit i etc.
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
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- între inerea drumurilor: revizii curente i interven ii operative, executate de echipe mobile; cur area de
gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, an urilor, locurilor de parcare, fântânilor i a
spa iilor verzi, strângerea materialului în gr mezi i transportul în afara zonei drumului; cur area
trotuarelor i a casiurilor, precum i repararea sau completarea elementelor lips ; demontarea panourilor
publicitare instalate ilegal sau degradate i depozitarea lor în afara zonei drumului;
- cosirea vegeta iei ierboase: cosirea vegeta iei ierboase în zon  (acostamente, an uri, taluzuri, band
median ), t ierea buruienilor, a l st ri ului, a drajonilor i a m cinilor, cur area planta iei de ramuri
uscate etc.
101.2.5. Între inerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil i între ineri locale, asigurarea
scurgerii apelor etc.

101.3. Între inerea curent  a podurilor, pasajelor, pode elor i a tunelurilor cuprinde:
- la podurile din lemn: strângerea buloanelor i baterea penelor, impregnarea cu substa e antiseptice i
ignifuge a elementelor din lemn;
- la podurile de zid rie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, repara ii de tencuieli;
cur area rosturilor degradate i umplerea lor cu mortar; cur area banchetelor i ungerea aparatelor de
reazem; cur area c ii de noroi i gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; complet ri izolate de
terasamente la calea de rulare sau la rampe; repara ii la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizola ii,
rosturi de dilata ie, casiuri, sferturi de con, sc ri de acces, perforare fâ ii cu goluri;
- la podurile metalice: între inerea vopselei prin complet ri pe suprafe e izolate; îndreptarea elementelor
deformate; cur irea nodurilor, a aparatelor de reazem i a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din
jurul montan ilor i a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;
- între inerea albiilor din zona podurilor: înl turarea din albii a depunerilor, drajonilor i a planta iilor care
împiedic  scurgerea apelor; cur area de r lii a infrastructurilor i a albiilor; spargerea ghe ii i dirijarea
sloiurilor i a flotan ilor; repara ii izolate la pragurile de fund i la ap rile de maluri;
- între inerea pode elor: repara ii izolate la coronamentele aripilor, camere de lini tire, peree; desfund ri i
decolmat ri de pode e inclusiv în perioada de dezghe ;
- între inerea tunelurilor: repara ii izolate ale c ii i c uielilor; asigurarea scurgerii apelor; între inerea
iluminatului electric, a por ilor de la intrare

102. Între inerea curent  pe timp de iarn  (specific  tuturor categoriilor de drumuri)
102.1. Preg tirea drumurilor pentru sezonul de iarn i la ie irea din iarn : cur ri de an uri, t ieri de
cavaliere i corectarea taluzurilor pentru înl turarea cauzelor care provoac  înz pezirea; amenajare de
loca e pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea
materialelor în depozite intermediare; înl turarea obstacolelor care ar putea provoca înz pezirea
drumurilor (buruieni, m cini, tufe, garduri vii etc.); instalarea i completarea semnaliz rii specifice pe
timp de iarn ; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtur  stocabil  sau cu materiale
componente pentru plombarea gropilor
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecu ului cuprinde: aprovizion ri cu materiale
chimice i antiderapante(nisip, pietri , zgur , sare, solu ii etc.) pentru combaterea ghe ii i a poleiului;
amestecul materialelor antiderapante cu substan e antiaglomerante, transportul materialelor în depozite,
magazii, silozuri, în puncte periculoase; între inerea depozitelor pentru materiale chimice i antiderapante,
prin cur are, revopsiri i prin mici repara ii
102.3. Asigurarea cu panouri de paraz pezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de paraz pezi i cu
materialele necesare pentru montarea i între inerea acestora
102.4. Montarea panourilor de paraz pezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie i între inere la
teren, repararea i depozitarea panourilor de paraz pezi i a accesoriilor respective
102.5. Desz pezirea manual i mecanic  cuprinde: r spândirea (manual sau mecanic) a materialelor
chimice i antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghe ii sau a z pezii; patrularea cu
utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înz pezirii în timpul ninsorilor
lini tite sau al viscolelor slabe(t ria vântului-sub 30 km/h); desz peziri manuale în punctele inaccesibile
utilajelor în dreptul lucr rilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km i hm,
coronamentelor de pode e, camerelor de lini tire, parc rilor, an urilor i rigolelor cu ghea , suprafe elor
izolate, cu z pad  îndesat  sau cu ghea  pe platforma drumului, cur ilor, acoperi urilor, platformelor,
fântânilor etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de desz pezit; desz peziri
mecanice cu utilaje grele i u oare; utilaje i mijloace de transport pentru degajarea vehicule-lor înz pezite
în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru înso irea utilajelor în ac iune sau pentru alimentarea
cu carburan i; activitatea de iarn  a utilajelor, echipamentelor i a dispozitivelor pentru combaterea i
desz pezirea drumurilor, a echipamentelor i a dispozitivelor pentru interven ii (a teptare în baz , consemn
la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceast  ac iune); punerea în ordine a bazelor de
desz pezire i a punctelor de sprijin; revizuirea i repararea utilajelor, a dispozitivelor i a mijloacelor de
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transport proprii, utilizate în perioada de iarn
102.6. Inform ri privind starea drumurilor

Art. II. Regulamentul de organizare i func ionare a Serviciului de administrare a
domeniului public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene aprobat prin
art. 2 al Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 58/ 2011 se completeaz  la Capitolul V,
subcapitolul Sarcinile operatorului, dup  paragraful 5 cu urm toarele:

Simbolul/
Indicativul

Denumirea activit ii, indicativului
i a subindicativului

B. Lucr ri i servicii*) privind între inerea curent  a drumurilor publice
101. Între inerea curent  pe timp de var

101.1. Între inerea p ii carosabile, specific  tipului de îmbr minte (strat de rulare)
101.1.1. Între inerea îmbr mintei asfaltice cuprinde: între inerea suprafe elor degradate la îmbr mintea
asfaltic i m suri de protec ie a acesteia; înl turarea denivel rilor i f ga elor, plomb ri, colmatarea
fisurilor i a cr turilor, badijonarea suprafe elor poroase, precum i a ternerea nisipului sau a criblurii pe
suprafe e cu bitum în exces ori lefuite, înl turarea pietri ului sau a criblurii alerg toare etc.
101.1.2. Între inerea îmbr mintei asfaltice cu lian i hidraulici cuprinde: plomb ri, colmat ri de rosturi i
de cr turi, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.
101.1.3. Între inerea pavajelor din piatr  cioplit  cuprinde: refaceri de suprafe e izolate, înlocuiri de pavele,
refacerea local  a bitum rilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafe elor lefuite
etc.
101.1.4. Între inerea pavajelor din bolovani sau din piatr  brut  cuprinde cur area sau repararea local  a
pavajelor din bolovani sau din piatr  brut
101.1.5. Între inerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei alerg toare i a ternerea ei pe drum,
aprovizionarea cu materiale pietroase, în volum de pân  la 300 m3/km, astuparea gropilor i a f ga elor cu
material pietros, scarificarea i reprofilarea, cu sau f  cilindrare, cu sau f  material pietros de adaos etc.
101.1.6. Între inerea drumurilor de p mânt cuprinde: reprofilarea platformei, astuparea gropilor i a

ga elor cu p mânt, t ierea dâmburilor, stabiliz ri cu lian i i cu alte produse chimice, completarea cu
nisip, cu balast etc.

101.2. Între inerea comun  a tuturor drumurilor
101.2.1. Între inerea platformei drumului cuprinde: cur area platformei drumului de noroiul adus de
vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori etc.),
tratarea burdu irilor, a unor tas ri locale, aducerea la profil a acostamentelor prin t iere manual  sau
mecanizat , t ierea dâmburilor, completarea cu p mânt, cu balast etc., nivelarea la cot , cur area
acostamentelor în dreptul parapetelor direc ionale; t ieri de cavaliere i corectarea taluzurilor de debleu sau
de rambleu; între inerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivel ri locale, eliminarea gropilor
sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate ini ial
etc.
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum i prevenirea efectelor inunda iilor
cuprinde:
- între inerea an urilor i a rigolelor: cur area an urilor, a rigolelor, a canalelor i a pode elor, executarea
an urilor de acostament i a an urilor de gard , a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru

îndep rtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea an urilor, rigolelor, a an urilor de
gard , a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tas rilor i a cr turilor, refacerea rostuirii la
an urile i la rigolele pavate;

- între inerea drenurilor; cur area i repararea c minelor de vizitare, a pu urilor de aerisire i a capetelor
de drenuri, completarea capacelor minelor la pu urile de aerisire; verificarea func ion rii drenurilor
(conform instruc iei) i cur area cunetelor;
- prevenirea efectelor inunda iilor: între inerea lucr rilor de corec ii ale toren ilor i de amenajare a v ilor
contra eroziunilor; într inerea lucr rilor de ap ri de maluri i regulariz ri ale cursurilor de ape;
completarea terasamentelor deteriorate local i a eroziunilor provocate de topirea z pezilor; ap ri de
maluri de volum mic, corec ii locale ale albiilor, an uri de gard , amenaj ri ale toren ilor i ale canalelor
de evacuare pân  la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente i dispozitive pentru interven ii în
caz de inunda ii, variante locale de deviere a circula iei ca urmare a efectelor inunda iilor, asigurarea
stocurilor minimale de materiale, echipamente i mijloace de prim  interven ie în caz de inunda ii;
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- între inerea zidurilor de sprijin: între inerea bol ilor cu pila tri, a ranforturilor i a zidurilor de sprijin sau
de c ptu ire; cur area coronamentelor i barbacanelor de vegeta ie, de gunoaie, precum i corec ii izolate
101.2.3. Între inerea mijloacelor pentru siguran a circula iei rutiere i de informare cuprinde:
- între inerea semnaliz rii verticale: îndreptarea, între inerea, sp larea i vopsirea portalelor, a
indicatoarelor de circula ie, a stâlpilor i a altor mijloace de dirijare a circula iei; recondi ionarea tablelor
indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru i a sectoarelor cu pericole, a portalelor i a
consolelor; remontarea acestora;
- între inerea semnaliz rii orizontale: completarea sau refacerea izolat  a marcajelor pe partea carosabil ,
corec ii ale marcajelor;
- între inerea i montarea indicatoarelor de km i hm: vopsirea i scrierea, sp larea sau îndreptarea
indicatoarelor de km i hm, montarea acestora;
- între inerea parapetelor direc ionale: între inerea parapetelor metalice, de zid rie sau din beton, prin
repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cot , completarea elementelor necesare, revopsire, sp lare
periodic , protec ii anticorosive etc.);
- între inerea gardurilor de protec ie: între inerea i repararea gardurilor de protec ie, demontare,
remontare, completare cu elemente necesare, v ruire sau vopsire;
- v ruirea planta iilor i a accesoriilor: v ruirea planta iilor i a accesoriilor (coronamente, garduri, borne
etc.);
- între inerea zonei drumurilor: cur area p ii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri etc.),
îndep rtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate
din accidente de circula ie etc.), t ierea ramurilor pentru asigurarea vizibilit ii i a gabaritului;
- inform ri privind starea drumurilor: inform ri operative, la toate nivelurile, privind condi iile de
circula ie pe timp de var  sau în caz de calamit i etc.
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
- între inerea drumurilor: revizii curente i interven ii operative, executate de echipe mobile; cur area de
gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, an urilor, locurilor de parcare, fântânilor i a
spa iilor verzi, strângerea materialului în gr mezi i transportul în afara zonei drumului; cur area
trotuarelor i a casiurilor, precum i repararea sau completarea elementelor lips ; demontarea panourilor
publicitare instalate ilegal sau degradate i depozitarea lor în afara zonei drumului;
- cosirea vegeta iei ierboase: cosirea vegeta iei ierboase în zon  (acostamente, an uri, taluzuri, band
median ), t ierea buruienilor, a l st ri ului, a drajonilor i a m cinilor, cur area planta iei de ramuri
uscate etc.
101.2.5. Între inerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil i între ineri locale, asigurarea
scurgerii apelor etc.

101.3. Între inerea curent  a podurilor, pasajelor, pode elor i a tunelurilor cuprinde:
- la podurile din lemn: strângerea buloanelor i baterea penelor, impregnarea cu substan e antiseptice i
ignifuge a elementelor din lemn;
- la podurile de zid rie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, repara ii de tencuieli;
cur area rosturilor degradate i umplerea lor cu mortar; cur area banchetelor i ungerea aparatelor de
reazem; cur area c ii de noroi i gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; complet ri izolate de
terasamente la calea de rulare sau la rampe; repara ii la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizola ii,
rosturi de dilata ie, casiuri, sferturi de con, sc ri de acces, perforare fâ ii cu goluri;
- la podurile metalice: între inerea vopselei prin complet ri pe suprafe e izolate; îndreptarea elementelor
deformate; cur irea nodurilor, a aparatelor de reazem i a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din
jurul montan ilor i a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;
- între inerea albiilor din zona podurilor: înl turarea din albii a depunerilor, drajonilor i a planta iilor care
împiedic  scurgerea apelor; cur area de r lii a infrastructurilor i a albiilor; spargerea ghe ii i dirijarea
sloiurilor i a flotan ilor; repara ii izolate la pragurile de fund i la ap rile de maluri;
- între inerea pode elor: repara ii izolate la coronamentele aripilor, camere de lini tire, peree; desfund ri i
decolmat ri de pode e inclusiv în perioada de dezghe ;
- între inerea tunelurilor: repara ii izolate ale c ii i c uielilor; asigurarea scurgerii apelor; între inerea
iluminatului electric, a por ilor de la intrare

102. Între inerea curent  pe timp de iarn  (specific  tuturor categoriilor de drumuri)
102.1. Preg tirea drumurilor pentru sezonul de iarn i la ie irea din iarn : cur ri de an uri, t ieri de
cavaliere i corectarea taluzurilor pentru înl turarea cauzelor care provoac  înz pezirea; amenajare de
loca e pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea
materialelor în depozite intermediare; înl turarea obstacolelor care ar putea provoca înz pezirea
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drumurilor (buruieni, m cini, tufe, garduri vii etc.); instalarea i completarea semnaliz rii specifice pe
timp de iarn ; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtur  stocabil  sau cu materiale
componente pentru plombarea gropilor
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecu ului cuprinde: aprovizion ri cu materiale
chimice i antiderapante(nisip, pietri , zgur , sare, solu ii etc.) pentru combaterea ghe ii i a poleiului;
amestecul materialelor antiderapante cu substan e antiaglomerante, transportul materialelor în depozite,
magazii, silozuri, în puncte periculoase; între inerea depozitelor pentru materiale chimice i antiderapante,
prin cur are, revopsiri i prin mici repara ii
102.3. Asigurarea cu panouri de paraz pezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de paraz pezi i cu
materialele necesare pentru montarea i între inerea acestora
102.4. Montarea panourilor de paraz pezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie i între inere la
teren, repararea i depozitarea panourilor de paraz pezi i a accesoriilor respective
102.5. Desz pezirea manual i mecanic  cuprinde: r spândirea (manual sau mecanic) a materialelor
chimice i antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghe ii sau a z pezii; patrularea cu
utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înz pezirii în timpul ninsorilor
lini tite sau al viscolelor slabe(t ria vântului-sub 30 km/h); desz peziri manuale în punctele inaccesibile
utilajelor în dreptul lucr rilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km i hm,
coronamentelor de pode e, camerelor de lini tire, parc rilor, an urilor i rigolelor cu ghea , suprafe elor
izolate, cu z pad  îndesat  sau cu ghea  pe platforma drumului, cur ilor, acoperi urilor, platformelor,
fântânilor etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de desz pezit; desz peziri
mecanice cu utilaje grele i u oare; utilaje i mijloace de transport pentru degajarea vehicule-lor înz pezite
în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru înso irea utilajelor în ac iune sau pentru alimentarea
cu carburan i; activitatea de iarn  a utilajelor, echipamentelor i a dispozitivelor pentru combaterea i
desz pezirea drumurilor, a echipamentelor i a dispozitivelor pentru interven ii (a teptare în baz , consemn
la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceast  ac iune); punerea în ordine a bazelor de
desz pezire i a punctelor de sprijin; revizuirea i repararea utilajelor, a dispozitivelor i a mijloacelor de
transport proprii, utilizate în perioada de iarn
102.6. Inform ri privind starea drumurilor

Art. III. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C. „Drumuri i Poduri” S.A. Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 26 voturi „pentru” i o ab inere în edin a de îndat  a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 19 mai 2011. Au fost prezenti  27  consilieri jude eni
(total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 mai  2011
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