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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA  DUMBRAVA ROSIE 

PRIMAR 

 

DISPOZITIA 

Nr.253 din  13.10.2015                   

privind constituirea comandamentului local pentru prevenirea şi organizarea intervenţiilor în vederea 

combaterii poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice pentru perioada 2015 - 2016 

 

 Ioan  Grădinaru - Primarul comunei Dumbrava Roşie,judeţul Neamţ 

  Avand in vedere referatul nr.14610 din 13.10.2015 intocmit de seful Serviciului voluntar 

pentru Situatii de Urgenta ,comuna Dumbrava Rosie ,judetul Neamt  prin care propune emiterea 

dispozitiei privind constituirea comandamentului de iarna la nivelul comunei Dumbrava Rosie; 

          În conformitate cu  prevederile art.38 alin  (1) din Ordinul Nr. 289/2170 din 17 iunie 2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificarile ulterioare; 

             Prevederile art.12, alin.(1) din HGR nr.638/ 1999 - privind aprobarea Regulamentului 

 de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la 

 constructiile hodrotehnice si Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare 

operativa impotriva inundatiilor si ingheturilor. 

     Prevederile art.5, alin.(1) si art.6, alin.(1) din Legea protectiei civile nr 481 /2004 - republicata ; 

 În temeiul dispoziţiilor art 68 alin.(1)  si art 115  alin.(`1) lit.,,a,, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N  

 

 Art.1. Se constituie Comandamentul local pentru perioada de iarnă în vederea prevenirii şi 

organizării intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice din 

administrarea Consiliului local Dumbrava Rosie, conform anexei 1. 

 Art.2  Atributiile comandamentului local de iarna sunt prevazute in Hotararea Guvernului 

Romaniei nr.638/l999 privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor , 

fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-

cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si ingheturilor. 

 Art.3 Secretarul comunei Dumbrava Rosie va asigura comunicarea prezentei  dispoziţiei 

persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 

 

 

PRIMAR, 

             IOAN GRĂDINARU 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                                    ELENA CHIRITESCU 

 

 

 

 
R/P/Elena Chiritescu 

4ex./13.10.2015 

Dosar:Dispoziţii primar 

       dosar SVSU 
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    COMUNA  DUMBRAVA ROSIE 

          COMITETUL LOCAL                                                                                Anexa 1 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                  la Dispozitie Primarului nr.253 din  13.10.2015 

 

 

 

COMPONENŢA  

comandamentului local pentru prevenirea şi organizarea intervenţiilor în vederea combaterii 

poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice 

 

Nr. 

Crt

. 

Numele şi prenumele 
Funcţia în cadrul 

C.O.T. 

Funcţia 

(ocupaţia ) 
Telefoane 

1 Gradinaru Ioan Şef centru Primar 0733677320 

2 Alexandru Vasile Loc. şef centru Sef SVSU. 0722243842 

3 Chiritescu Elena  

 

 

 

 

Membri 

Secretar 0733677322 

4 Stoian Dominte Vasile SSVSU 0733677324 

5 Iftimie Neculai Paznic 0751798928 

6 Oancea Vasile Paznic 0755355840 

7 Rusu Cristian Paznic 0742621521 

8 Popa Ioan Paznic 0754778655 

9 Plagie Neculai Paznic 0748982328 

10    

11   ` 

12 - - - 

13 - - - 

14 - - - 

15 - - - 

16 - - - 

17 - - - 

18 - - - 

19 - - - 

20 - - - 

 

 

NOTĂ : 
la ordinul preşedintelui CLSU se poate suplimenta componenţa C.C.C. 

 

 


