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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea programului operativ i de m suri privind asigurarea condi iilor de

circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean în iarna 2011 - 2012

Avand în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramures S.A., Raportul Direc iei Tehnice i Investi ii precum i
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului i urbanism;

În baza prevederilor Hot rârii nr. 43/ 22.03.2011 a Consiliului Jude ean Maramure , 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, ale Hot rârii nr. 58 /
21.04.2011 de aprobare a 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;

În temeiul prevederilor art. 22  din Ordonan a nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al
drumurilor cu modific rile i complet rile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit.a), pct. 12 i 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. 1. Se aprob  programul operativ i de m suri privind asigurarea condi iilor de circula ie
pe re eaua de drumuri de interes jude ean, în iarna 2011 - 2012, conform anexei care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu ia Prefectului – jude ul Maramure
- Direc ia Tehnic i Investi ii
- Direc ia de  Patrimoniu i Logistic
- Direc ia Economic
- Direc ia Juridic  si Administra ie Public
- Compartimentului pregatire edin e i rela ii cu consilierii
- S.C. Drumuri – Poduri Maramure  S.A.

    Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24  octombrie 2011
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PROGRAM OPERATIV I DE M SURI
privind asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri
de interes jude ean din jude ul Maramure  în iarna 2011 – 2012

Asigurarea unei viabilit i corespunz toare a re elei rutiere pe timpul iernii este condi iona
de o bun  organizare i dotare a unit ilor de drumuri, de o preg tire adecvat  a antierelor de
drumuri, de o aprovizionare ritmic  din partea furnizorilor de carburan i precum i de sprijinul
organelor de poli ie cu atribu ii în domeniul circula iei rutiere.

Re eaua rutier  de drumuri jude ene de pe cuprinsul jude ului Maramure  are o lungime
total  de 791 km.

Prin aplicarea selectiv  a ansamblurilor de ac iuni, care au ca scop prevenirea i combaterea
înz pezirii drumurilor în func ie de încadrarea acestora pe nivele de viabilitate se va realiza o
corelare a mijloacelor de între inere existente ca importan i intensitatea traficului. Pe baza acestui
criteriu a rezultat urm toarea clasificare pe nivele de viabilitate a re elei de drumuri jude ene:

- nivel I de viabilitate:   71,431 km;
- nivel II de viabilitate: 431,501 km;
- nivel III de viabilitate:   57,908 km;

TOTAL:   560,84 km

Diferen a de cca. 230 km se va între ine de c tre agen ii economici care folosesc în
exclusivitate aceste trasee – cum ar fi:

Runcu – Mara (DN18),
Izvoare – Gutin (DN18)

sau vor fi închise circula iei publice pe timp de iarn :
DJ 109 F - pe sectorul Strâmbu B iu  – Cavnic – desz pezirea lui implicând un

consum foarte mare de combustibil i ore de utilaj.
Sectoarele DJ 184 Baia Sprie – Cavnic, DJ 109 F Cavnic – Ocna Sugatag i DJ 185

Ocna Sugatag – Bârsana vor fi desz pezite de c tre firma care execut  reabilitarea acestora.
Clasificarea pe nivele de viabilitate a drumurilor determin :

- modul i intervalul de ac iune a unit ilor de interven ie;
            - organizarea i dotarea diferen iat  a unit ilor de interven ie.
Prin organigrama de func ionare S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. are în subordine 3

antiere de între inere, repara ii, construc ii drumuri – poduri i o sec ie de utilaj – transport care
deserve te antierele cu utilaje i mijloace de transport.

antierele de între ineri i repara ii drumuri – poduri au în subordine districte de drumuri –
poduri care au în administrare o re ea distinct  de drumuri constituite pe considerente teritoriale.

Pentru asigurarea condi iilor de circula ie pe timp de iarn  se impune preg tirea cu
minu iozitate a unui plan operativ de ac iune în cadrul societ ii. Astfel, pentru fiecare grup se
stabile te un program care cuprinde în principal urm toarele:

- delimitarea strict  a sectorului de activitate;
- asigurarea traseelor cu material antiderapant;
- semnalizarea podurilor, pode elor, lucr rilor de art i a punctelor periculoase de pe

trasee;
- stabilirea utilajelor i mijloacelor de transport participante la ac iunea de desz pezire;
- nominalizarea i instruirea personalului participant la ac iunea de desz pezire;
- asigurarea necesarului de carburan i, lubrifian i, piese de schimb i alte materiale

necesare;
- asigurarea grupurilor cu necesarul de echipament de protec ie i de lucru pentru buna

desf urare a activit ii de desz peziri, precum i a condi iilor de cazare pentru
personalul participant la aceast  ac iune.
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O component  esen ial  este sistemul informa ional atât pentru activitatea Societ ii cât i
pentru informarea utilizatorilor i participan ilor la traficul rutier.

În acest sens, la fiecare grup sau baz  exist  o persoan  de contact care transmite ori de câte
ori este nevoie sau ori de câte ori se modific  starea drumurilor, informa ii la antierul de care
apar ine.

antierul, prin eful de antier sau ofi erul de serviciu (permanent) preia toate informa iile,
dispune m suri la grupuri i informeaz  dispeceratul central din cadrul societ ii despre starea de
fapt de pe raza de activitate.

La dispeceratul central, se preiau toate informa iile, se dispun m surile de rigoare.
Se întocmesc zilnic, la dispeceratul central, buletine rutiere despre starea drumurilor, modul

de circula ie i eventualele evenimente petrecute pe re eaua de drumuri. Aceste buletine rutiere se
comunic : Prefecturii, Consiliului Jude ean, Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen .

La nivelul S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. va func iona non-stop, pe toat  perioada de
iarn , “ Dispeceratul de desz peziri “. La telefoanele  0262-214.101  sau  0262-213.144 –  24 de
ore din 24 se primesc, se prelucreaz i se transmit informa ii privind starea drumurilor din jude ,
modul de interven ie, modul de asigurare a circula iei.

În anex , sunt prezentate toate informa iile privind numerele de telefon ale antierelor,
districtelor i bazelor, precum i personalul care activeaz  la acestea.

PROGRAM  DE  M SURI
privind asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri locale

din jude ul Maramure  în iarna 2011 – 2012

1. Organizarea ac iunii de desz pezire pe structura celor 12 grupuri de între inere a
drumurilor i stabilirea traseelor care se cuprind în ac iunea de desz pezire precum i prioritatea
acestor interven ii.

2.  Stabilirea mijloacelor de interven ie pe sec ii, grupuri, drumuri i priorit i.
3. Eliminarea punctelor periculoase de pe platforma drumului (materiale depozitate,

prefabricate, etc.).
4.  Marcarea lucr rilor de art  de pe traseele pe care urmeaz  s  se ac ioneze cu autofreza la

ac iunea de desz pezire.
5. Instruirea personalului participant la ac iunea de desz pezire privind modul de

informare, eviden a i con inutul comunica iilor, precum i întocmirea eviden elor zilnice.
6. Revizia i repararea utilajelor i a echipamentelor participante la ac iunea de desz pezire,

dotarea lor cu instala ii electrice de semnalizare, vopsirea echipamentelor precum i nominalizarea
personalului deservent pe aceste utilaje i a conduc torilor auto.

7. Aprovizionarea utilajelor i ma inilor cu anvelope, baterii, lan uri antiderapante, piese de
schimb i asigurarea unui stoc mimin tampon din acestea pentru cazuri de necesitate.

8. Încheierea contractelor de închiriere cu unit ile care pun la dispozi ia Societ ii utilaje i
mijloace auto pentru desz peziri, precum i montarea echipamentelor specifice de desz pezire pe
acestea.

9. Aprovizionarea cu material antiderapant a traseelor cuprinse în planul de desz pezire
conform  cu necesarul din anex .

10. Organizarea bazelor de desz pezire, amenajarea dormitoarelor i dotarea lor cu
necesarul pentru cazarea personalului participant la ac iunea de desz pezire.
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