
 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                          PRIMAR 

 

 

PROIECT   

HOTĂRÂREA nr. ___ din ________________ 

privind aprobarea planului de deszăpezire pentru iarna 2020-202`1 

Consiliul local al comunei Cornetu, judeţul Ilfov,întrunit în ședință ordinară în data 

de_________ 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu  nr. 16460/6.11.2020,  

 Raportul de specialitate al secretarului   comunei Cornetu  nr._____________________,  

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare 
economica socială,buget finanţe,administrarea domeniului public şi privat al 
comunei,agricultură,gopodarie comunală,amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului ,turism,servicii şi comerţ 

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru administrarea publică,juridică şi 
de disciplină ,apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor şi relaţiilor cu 
aceştia  

In conformitate  cu prevederile: 
-  Legii nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale; 

 Art.22 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

  Art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,  

  Ordinul nr.289/2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind 
prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” ,indicativ AND 525-2013 și 
Instrucțiuni privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă,combaterea lunecușului și 
înzăpezirii-indicativ AND 525-2013 ,cu modificările și completările ulterioare,    

 art.129 alin. 2 lit.d, alin.7 lit.m din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul si art. 139 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a  din O.U.G. nr.57/2019,  privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Adopta urmatoarea 
HOTĂRARE 



Art.1      Se aprobă planul de deszăpezire pentru iarna 2020-2021, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2   Prevederile prezentei hotărâri  vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei 

Cornetu, prin aparatul de specialitate. 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicata, prin grija  secretarului general al comunei 

Cornetu,  Instituției Prefectului jud.Ilfov, primarului comunei Cornetu,  instituțiilor  abilitate și 

persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.  

 
 
INIȚIATOR                                                             AVIZAT DE LEGALITATE 
PRIMAR                                                                         SECRETAR GENERAL 
Adrian Eduard Stoica                                               Daniela Vasilescu   



 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                          PRIMAR 

 

 

 

Nr. 16460/6.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru iarna 

2020-2020 
 

Prin proiectul de hotărâre initiat se propune aprobarea planului de deszăpezire 

pentru iarna 2020-2021, respectiv informatii  referitoare la acțiunile care se vor 

desfășura în sezonul rece, care urmeaza.  

În acest scop a fost constituit Comandamentul local de iarnă al comunei Cornetu, alcătuit 

din reprezentanți ai principalelor instituții publice, care va coordona și monitoriza activitatea de 

intervenție operativă în vederea asigurării condițiilor  normale pentru desfășurarea activităților 

economice și sociale în caz de criză.    

Proiectul de hotarare se intemeiaza pe prevederile:      

-  Legii nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale,  

-  OG 43/1997 privind regimul drumurilor,cu modificările și completările 

ulterioare, 

-  Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată,cu 

modificările și completările ulterioare, 

-  Ordinului nr.289/2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice 

,,Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” 

,indicativ AND 525-2013 și Instrucțiuni privind protecția drumurilor publice pe 

timp de iarnă,combaterea lunecușului și înzăpezirii-indicativ AND 525-2013,cu 

modificările și completările ulterioare.     

             În consecință, consider că proiectul de hotărâre este necesar, oportun și legal și 

îl propun spre  analiză, dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Cornetu. 

 



          

PRIMAR 

STOICA ADRIAN EDUARD 

 



           

 

ROMANIA  

JUDETUL ILFOV  

                                                                    COMUNEI CORNETU   

                                                                            SECRETAR 

 

NR.16692/12.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea planului de deszăpezire pentru iarna 2020-2021 

 

  

    Prin proiectul de hotărâre initiat de dl.primar Adrian-Eduard Stoica  se propune aprobarea planului 

de deszăpezire pentru iarna 2020-2021, care  cuprinde informații referitoare la acțiunile care se 

vor desfășura în sezonul rece care urmeaza. 

      În acest sens a fost constituit Comandamentul local de iarnă al comunei Cornetu, alcătuit din 

reprezentanți ai principalelor instituții publice, care va coordona și monitoriza activitatea de 

intervenție operativă în vederea asigurării condițiilor  normale pentru desfășurarea activităților 

economice și sociale în caz de criză.      

             În drept , proiectul de hotărâre se întemeiază pe  prevederile: 

  Legii nr.515/2002 pentru aprobarea OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale,  

-  OG 43/1997 privind regimul drumurilor,cu modificările și completările ulterioare, 

  Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare 

  Ordinului nr.289/2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice ,,Normativ privind prevenirea 

și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” ,indicativ AND 525-2013 și Instrucțiuni privind 

protecția drumurilor publice pe timp de iarnă,combaterea lunecușului și înzăpezirii-indicativ AND 

525-2013,cu modificările și completările ulterioare.    

             În consecință, consider ca proiectul de hotărâre este necesar, oportun și legal și propun 

aprobarea acestuia. 

  

SECRETAR GENERAL,  

Daniela Vasilescu 
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ANEXĂ LA proiectul de hotarare 
 
 
PLANUL  DE  DESZAPEZIRE  PENTRU IARNA 2020-2021  LA NIVELUL COMUNEI 
CORNETU 
 
 Reteaua de drumuri comunale si strazi administrata de Consiliul Local Cornetu, este in  
lungime de 34, 2  Km . 
 Importanta economico – sociala  a mentinerii drumurilor in stare de viabilitate in timpul 
iernii  impune stabilirea unui program cu masuri   precise  de actiune  a utilajelor si oamenilor 
angrenati  in prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice. 
 La intocmirea planului operativ s-a avut in vedere ca activitatea de deszapezire va fi 
executata cu mijloace proprii din dotare si inchiriate  de la societati comerciale. 
 Pentru actiunea de prevenire si combatare a inzapezirii drumurilor publice, in comuna  a 
fost organizata o baza de deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice 
periculoare specifice sezonului de iarna  in zona. 
 Pentru asigurarea unei circulatii  normale a autovehiculelor si a pietonilor, pentru buna 
desfasurare a aprovizionarii populatiei  si  a societatilor comerciale din comuna Cornetu,  ca 
urmare a ninsorii sau a menifestarii unor fenomene meteorologice periculoase,  pentru iarna  
2020-2021  se intreprind urmatoarele : 
  

 
       1. Actiunile de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice 
periculoase se vor desfasura in functie de intensitatea acestora pe urmatoarele faze: 

 Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia;  

 Imprastiere material antiderapant cand stratul de zapada este pana la 5 cm;  

 Deszapezire cand stratul de zapada este mai mare de 5 cm; 
 
1.1.Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia : 
 
         Aceasta operatiune se desfasoara in cinci faze distincte :  

 Imprastiere material antiderepant preventiv, pentru impiedicarea formarii poleiului pe 
strazile principale, traseele si statiile mijloacelor de transport in comun, intersectii ;  

 Imprastiere permanent material antiderepant la pante si rampe (stationare utilaje in 
puncte fixe la rampe si pante) ;  

 Imprastiere material antiderapant in conditiile aparitiei stratului de polei pe carosabil sau 
in zonele predispuse unor asemenea fenomene (in apropierea raurilor sau lacurilor, zone 
neinsorite din apropierea cladirilor);  

 Imprastiere material antiderapant in maxim 1 ora de la inceperea ninsorii, pentru 
impiedicarea formarii stratului de zapada tasata ; 

 Imprastiere material antiderepant pe arterele principale, traseele si statiile mijloacelor de 
transport in comun, intersectii,arterele secundare, spatiile destinate traversarii pietonale a 
strazilor in urma operatiei de pluguire  ; 
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 Pentru combaterea poleiului si a ghetii se utilizeaza urmatoarele materiale antiderapante :  

  Solutie clorura de calciu; 

  Clorura de sodiu ; 
 

1.2. Pluguire – patrulare cu utilaje usoare : in general la o ora dupa inceperea ninsorii, dar 
numai in situatia cand stratul de zapada (pe carosabil) atinge grosimea de 5 – 6 cm., urmata de 
imprastierea de materiale antiderapante. 
 
1.3. Pluguirea cu utilaje grele : in situatia ninsorilor abundente sau daca stratul de zapada 
depus (pe carosabil), depaseste 10 cm.Activitatea se executa prin treceri succesive, incepand 
de la axul drumului spre bordura carosabilului, pana la indepartarea in totalitate a stratului de 
zapada.Actiunea este urmata de imprastiere de material antiderapant; 
 
1.4. Degajarea manuala si mecanizata a intersectiilor: consta in indepartarea zapezii din 
intersectii, statii mijloace de transport in comun, treceri pietoni ,etc ,cu utilaje specifice si 
operatori (incarcatoare frontale,  unimog ). 
 
1.5. Curatarea manuala a zapezii si a ghetii inclusiv a gurilor de canal si a rigolelor . 
Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea 
zapezii sau ghetii in gramezi, la bordura carosabilului unde nu stanjeneste circulatia auto sau 
pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public. Activitatea de curatare manuala a 
zapezii si a ghetii se efectueaza cu prioritate in urmatoarea ordine : pe poduri, intersectii, treceri 
pietonale, statiile mijloacelor de transport, guri de scurgere etc.  
 
1.6. Verificarea situatiei din teritoriu se face in permanenta cu autoturismele de teren 
proprii,dotate cu mijloace performante de comunicare; 
 
 1.7. Desfasurarea activitatilor specifice se asigura de catre un sef serviciu deszapezire  
ajutat de un administrator de zona, administrator utilaje, pentru organizarea fortei de munca 
umane. Operatorul serviciului de deszapezire care presteaza activitatea de deszapezire , 
prevenire si combatere a poleiului isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra 
starii arterelor cat si in ceea ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna, si va 
interveni in maxum 1 ora de la anuntarea de catre reprezentantul comandamentului de 
deszapezire constituit la nivelul comunei Cornetu in caz de polei sau ninsoare, potrivit urgentelor 
si prioritatilor stabilite prin program. Programul de deszapezire pe strazile din localitate se 
efectueaza sub comanda si indrumarea primarului comunei.  
 
 2. PRECIZARI   FINALE 
 
 Prestarea activitatii de deszpezire si combatere a poleiului se va executa astfel incat sa se 
realizeze:  
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 1. continuitatea activitatii pe toata durata sezonului rece, indiferent de conditiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 
 2. corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficairului; 
 3. controlul calitatii serviciului prestat; 
 4. restectarea instuctiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;  
 5. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
 6. asigurarea capacitatii de curatare manuala si mecanizata a tuturor cailor publice, pentru 
prestarea serviciului in intreaga arie administrativ teritoriala incredintata; 
 7. asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in locurile 
care au fost autorizate in acest scop;  
 8. asigurarea utilajelor si a intregii cantitati de material antiderapant si combustibil necesare 
combaterii poleiului de pe caile publice; 
 9. asigurarea pe toata durata de executare a activitatii, de personal calificat si in numar 
suficient; 
   
         Locurile de depozitare vor fi amenajate de administratia publica locala astfel încât:  
    a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 
     b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantitati 
de zapada provenite din aria de deservire aferenta;  
      c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, 
comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe 
suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului 
natural pentru zapada depozitata;  
      d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a 
acesteia numai în reteaua de canalizare a localitatii în punctele avizate de operatorul serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare. 
 
          Atunci cand prognozele meteo indica aparitia formarii de polei in urma unor ploi, se 
pregatesc autocisternele si autospecialele echipate cu instalatii de imprastiat material 
antiderapant solid si lichid, incarcandu-se la capacitatea optima cu material antiderapant. Se 
regleaza robinetii de golire pe pozitia de imprastiere a materialului corespunzatoare acestei 
operatiuni si se intra in actiune atunci cand organele primariei  dispun acest lucru, fiecare utilaj 
pe atelierul programat, fiind insotite de sefii de ateliere. Dupa ce materialul antiderapant se 
termina din rezervoarele utilajelor, acestea revin la baza si se alimenteaza din nou cu cantitatea 
necesara. Ordinea de actiune este cea indicata in program, efectuandu-se mai intai operatiunea 
de imprastiere a materialului pe artere iar apoi indepartarea zapezii. Atunci cand prognozele 
meteo indica aparitia fenomenelor de ninsoare, se pregatesc utilajele de indepartare a zapezii, 
iar cand stratul de zapada ajunge la grosimea de 7-8 cm, la dispozitia primita de la 
reprezentantii primariei, acestea incep sa lucreze fiecare pe atelierul programat Asa cum este 
descris la modul de utilizare a utilajelor specifice acestor operatiuni, acestea efectueaza una sau 
mai multe treceri, lucrand independent sau in baterie (dupa cum este cazul), pana la 
indepartarea completa a zapezii la rigola. Dupa indepartarea zapezii se intervine cu utilajele 
specifice de imprastiere a materialului antiderapant, pentru ca stratul de zapada si gheata ramas 
sa fie topit sau afanat pentru a asigura o cat mai buna aderenta pe carosabil. Zapada adunata 
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de pluguri este impinsa cat mai aproape de rigola pentru ca indepartarea acesteia manual sa se 
poata realiza cat mai repede. Muncitorii care actioneaza manual in locurile unde sunt masini 
parcate o aduna gramezi mari iar in celelalte locuri o pun pe trotuar. Zapada adunata gramezi 
este incarcata in autobasculante sau remorci si transportata in locurile de depozitare aprobate. 
Atunci cand fenomelul de viscol este prezent, nu este indicat sa se actioneze cu nici un tip de 
utilaj, eficienta acestora fiind nula. Toate utilajele care lucreaza fie independent sau in baterie 
sunt insotite si dirijate de sefii de ateliere care comunica intre ei, cu dispeceratul sau cu membrii 
comandamentului de deszapezire . 
Programul de deszapezire pe strazile din localitate se efectueaza sub comanda si indrumarea 
primarului comunei.  

 
Comandamentul  de deszapezire   este organizat la sediul Primariei comunei Cornetu, 
functioneaza cu program de permanență pe toata  perioada  iernii si actioneaza in teritoriu. 
 

I.  Comandament de deszapezire : 
 
1. Aldea Viorel  0727 729 732 
2. Mihai Florin  0760 232 090 
3. Iliuta Constantin 0762 219 857 
 
II.  Sefii  echipei de deszapezire : 

schimbul 1       Mihai Florin 
schimbul  2     Iliuta Constantin 
  

             III . Utilaje pentru deszapezire 
 
Utilaje proprii Primărie : 

 Utilaj multifuncțional 4x4 Unimog 1450 -1 buc.  

 Buldoexcavator  Volvo BL 71  cu lama de deszapezire  - 1 buc  

 Freze de zapada   - 2 buc  

 Tractor cu remorca – 1buc. 
 

Utilaje închiriate : 

 Utilaj tip Volă- 1 buc  SAU Buldoexcavator  cu cupa 
 

              IV. Materiale si combustibil preconizate pentru iarna 2019-2020  

 Sare   : 4 tone ; 

 Nisip  : 20 tone ; 

 Clorura de calciu : 10 tone ; 

 Motorina : 2200 litri . 
 

Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu,sat Cornetu  

Nr. Tip strada  Artera  Lungi Latimea Suprafata 
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crt. mea  strada  

1 STRADA Aeroportului 3600 5,5 19800 

2 STRADA Taberei 1060 7 7420 

3 STRADA Panselelor 1010 5,5 5555 

4 STRADA Gladiolelor 500 5,5 2750 

5 STRADA Zorelelor 120 5,5 660 

6 STRADA Bujorului 970 4 3880 

7 STRADA Livezi 1050 6 6300 

8 STRADA Crinului 3707 5,5 20388 

9 STRADA Daliilor 600 5,5 3300 

10 STRADA Lalelelor 535 5,5 2942 

11 STRADA Garoafei 1215 8,5 10327 

12 STRADA Flacăra 720 5,5 3960 

13 STRADA Sbt.Stanciu 
Gheorghiță 

417 6 2502 

14 STRADA Stejarului 730 4 2920 

15 STRADA Zăvoiului  1404 6 8424 

16 STRADA Constructorului 270 4 1080 

17 STRADA Cornilor 290 4 1160 

18 STRADA Răsăritului  1305 4,5 5872 

19 STRADA Trandafirilor 1362 6,5 8853 

20 STRADA Pinului 245 4 980 

21 STRADA Măceșului 225 5 1125 

22 STRADA Islazului 245 4 980 

23 STRADA Crizantemelor 1020 4,5 4590 

24 STRADA Bradului 1145 4,5 5125 

25 STRADA Salcâmilor 575 4 2300 

26 STRADA Amurgului  700 4 2800 

27 STRADA Stadionului 915 6 5490 

28 STRADA Socului 273 4 1092 

29 STRADA Levănțica 50 4,5 225 

30 STRADA Galbenele 202 4 808 

31 STRADA Moliduui 680 4 2720 

32 STRADA Podului 440 4 1760 

  TOTAL  27580  148088 

 
 
 
Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu,sat Buda 
 
 

Nr.crt. Tip stradă Arteră Lungimea Lățimea Suprafața 
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străzii (m) strazii (m) străzii 

1. STRADĂ PODIȘOR 1206 7 8442 

2. STRADĂ BUJORULUI 560 7 3920 

3. STRADĂ ȘCOLII 2120 7 14840 

4. STRADĂ ZORILOR 1100 7 7700 

5. STRADĂ MERILOR 295 7 2065 

6. STRADĂ ARGEȘ 1395 7 9765 

 TOTAL  6676  46732 

 
 

 Nota : In zonele de actiune  ale formatiilor  se va coopera  cu politia comunala , 
in vederea reglementarii circulatiei pe tronsoanele mentionate. 

 
 
INITIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRIMAR,       SECRETAR GENERAL, 
Adrian-Eduard Stoica     Daniela Vasilescu 
 

 

 


