RoÎ,IANIA
JUDEŢUL sIBIu
CaMUNA TILIşCA
CONSTLTUL LOCAL

ľloTĂnÂR'ËA Nľ59/2017

privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţäordinară publică la data de
19 octombrie 2017
Având înuádere expunerea de motive nr. 164 din I3.1O'2O77 întocmităde
Primarul Comunei Tilişca, referatul nr. 163 din 13' I0.20I7 întocmitde către dl Zeicu
Nicoale Nĺcodim, Inspector SVSU Tilişca, precum şi Planul operativ întocmĺtde acesta şi
avizul comisiei pentru activităţi economico-fĺnanciare, juridică, de disciplinä, muncă şi
protecţie socială, gospodărire comunală,
In conformitate cu:
- prevederile ordinului nr 2t70l2013 pentru aprobarea Reglementărĺi tehnice
"Normative privind prevenirea şi combaterea înzăpeziriidrumurilor publice"
- prevederile HG nr 43l1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificärile şi
complertă rile u lterioare,
In temeiul art. 36 alin (2) lit d), coroborat cu alin (6) lit a) pct B, art. 45 alin (3)
aft.
115 alin 1 lit b) din Legea nr' 2L5l2001 privind administraţia publică locală,
şi
republicată, cu modificările şi completările ulterioare/

l'loTARAŞTEl
2017

-

Aľt 1: Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii pentru sezonul rece
2018, conforrn Anexei nr 1 care face paľte integrantă din prezenta hotărâre.

Aft 2: Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se însărcinează Primarul

Comunei Tilişca dl CîmpeanVasile şi dl Zeicu Nicoale Nicodim, Inspector încadrul SVSU
Tilişca.
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Anexa nr 1 la HCL nr 59lZ0I7
Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirllor,îngheţului,alunecuşului
şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2OI7 _ 2018 al
Comunei Tilişca

I.

Scopul aplicării mäsurilor de intervenţie:

1' Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor,îngheţului,
alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifĺce sezonului rece
2017 - 2018 se întocmeşteînscopul realizării înscuľt tĺmp, înmod organizat
şi într-o
concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelór înzăpezirilor,
îngheţuluĺ,alunecuşului, informării opoľtune asupra fenomenelor meteorologice
pel'iculoase/ precum şi pentru desfăşurarea intervenţiei de urgenţă pentru limitareă
şi
înlăturarea urmărilor aSpra persoanelor şĺbunurilor máterĺaĺe.
2' organizarea şi conducerea activităţilor referitoare la prevenirea, limitarea şi
înlăturareaurmărilor înzăpezirilor, îngheţului,alunecuşului şi u uĺto' fenomene
meteorologice periculoase specifice sezonului rece se desfăşoară înconcordanţă cu
măsurile luate înacest domeniu înplan terĺtĺ:rialşi înstrânsä colaborare cu factorii de
răspundere stabiliţi prin actele normative învlgoare.
3. Responsabilitatea sistemului de pregătire, organizare şi conducerea
activităţilor de prevenire şi înlăturarea urmărilor înzăpezirilor,îngheţului,alunecuşului
şi
a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece revine SVSU Ťilişcá.

II'

Situaţiile şi modul de aplicare a planuluĺ:

Situaţiile de aplicare a pĺanului pe teritoriul Comunei Tilişca sunt determinate de
producerea înzăpezirilor, îngheţuluĺ,alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice
periculoase specifice sezonului rece.
Despre măsurile luate pe teritoriul Comunei Tilişca, SVSU Tilişca va înştiinţa
Consiliul Local al Comunei Tilişca pentru situaţiĺ de urgenţă ce privesc măsurile care se
impun învederea prevenirii situaţiilor de urgenţă însezonul rece'

III.

Principalele măsuri;

1) Măsuri de prevenire:
a) Asigurarea înştiinţăriiSVSU Tilişca pentru situaţii de urgenţă despre
evoluţia fenornenelor meteorologice,

b) Înştiinţareapopulaţiei desp'" po'iniíitatea de a se produce înzăpeziriişi

îngheţ,atenţionarea acesteia înceea ce priveşte aprovizionarea cu produsele de báză
şi
asupra măsurilor specifice de comportament, protecţie şi prim ajutor pe timp de iarnă,
c) Dinamizarea măsurilor de supraveghere a risurilor din locaţiile pubtice
unde se desfăşoară evenimentele specifice sărbătorilor de iarnă,
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d) Realizarea unui parteneriat real întreconsiliul local şi instituţiile economice
pe
de
raza localităţii învederea rezolvării încomun a problemelor ce pot leza interesele
persoanelor,
2. Măsurii de intervenţie:

i.

Beneficiarii de ajutorsocial înbaza Legĺi nr 4L612007 din cadrul aparatului de
specialitate al primarului încadrul căruia intră şi activitatea de deszăpezire şi combatere
a îngheţuluiau însarcină asigurarea curäţării şi transportului zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea înfuncţiune a acestora pe timp de polei sau îngheçprin următoarele
activităţi:
- curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul căilor publice,
- Curăţatul manual al zäpezii,
- Curăţarea gurilor de scurgere.

2. Asigurarea mijloacelor necesare deszăpezirii căilor de acces pentru intervenţia
încaz de incendiu şi prirn ajutor a autospecialelor de intervenţie de către beneficiarii de
ajutor social înbaza Legii nr 4t6p0at

3. Pariiciparea activ a populaţiei alături de foţele speciale la acţiunile inteprinse
pentru normalizarea situaţiei încazul cäderilor masive de zăpadă prin înlăturarea
nămeţilor înzonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv înoperaţiunile
de deblocare a căilor de acces spre instituţiile publice şi a altor elemente de
Infrastructură.

4.

Pentru cantonarea persoanelor înzăpezite pe raza Comunei Tilişca există

condiţii de cazare încadrul ŞcoliiGimnaziale Tĺlişca şi Rod precum şi a Căminelor
Culturale Tilişca şi Rod.

5. Efectuarea controalelor sezoniere la gospodăriile cetăţenilor, cu precădere la
gospodăriile amplasate izolat, cele apaţinând persoanelor vârstnĺce cu Surse de venit
reduse sau cu dizabilităţi' care nu Se pot evacua singure de către SVSU Tilişca.
6.

Verificarea şi protejarea contra îngheţuluia hidranţilor stradali de alimentare
cu apă încaz de incendiu de către SVSU Tilişca.

7. Asigurarea stării de operativitate permanentă a SVSU Tilişca, verificarea
mijloacelor de intervenţĺeîncazul producerii situaţiilor de urgenţă _ inspector

Tilişca.

SVSU

B. Informarea cetäţenilor privitor

la măsurile de apărare împotrivaincendiilor ce
trebuiesc respectate înaceastă perioadă de către personalul din cadrul SVSU înceea ce
priveşte:

Monitorizarea aveftizărilor pe coduri de culori,
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Autovehiculele nu Vor fi parcate înlocuri care să blocheze Sau să
îngreunezeaccesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru
situaţii de urgenţă,

Verificarea instalaţiilor electrice pentru evitarea suprasolicitării

exploatării cu improvizaţli,
Acordarea unei atenţii deosebite utilizării

şi

însiguranţä a mijloacelor de
încălzirecu combustibil solid, lichid Sau gazos prin evitarea
supraalimentării sobelor cu sau fără acumulare de căldură, prin asigurarea
supravegherii permanente şi neamplasarea acestroa înzonele de

circulaţie, interzicerea utilizării instalaţiiĺorde iluminat ornamental cu

defecţiuni sau improvĺzaţii,
Identificarea grupurilor de locuitorii care prezĺntärisc crescut de alterare a
stării de sănătate datorită frigului,
Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în
condiţii optime a activităţii unităţilor medicale,

Asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu
afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura

scăzută,
Asigurarea stocului de medicamente necesa re conti nuări i trata mentelor,
Monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunităţii locale
pentru acordarea de ajutor, pe durata sezonuluiu rece persoanelor aflate
îndificultate

Tilişca la 19 octombrie 2017
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