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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA Nr. 130

din 31 octombrie 2007
 

privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece  2007-2008 si aprobarea tehnologiei de intervenţie in cazul apariţiei
poleiului si a căderilor de zăpadă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2007,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19451 din 15.10.2007;
- Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei  municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 19452 din 15.10.2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 19468 din 15.10.2007;
- Raportul Compartimentului situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 19453 din

15.10.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19454 din 15.10.2007;
În temeiul art. 36 alin.(3) lit. d), art. 36 alin.(5) lit. a), art. 36 alin.(6) lit. a) pct.14, art.45, art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă programul de măsuri specifice sezonului rece 2007-2008, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă tehnologia de intervenţie a formaţiilor de deszăpezire în cazul apariţiei poleiului şi a căderilor de zăpadă, conform anexei

nr.2.
Art.3. Se numeşte „Colectivul de coordonare a activităţilor de deszăpezire şi asigurarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul

Câmpulung Moldovenesc", în următoarea componenţă:
a. Ovidiu Tudorici - Viceprimar - Şef colectiv coordonare
b. Subinspector Bogdan Tonegari - Şef Formaţiune Poliţia Rutieră din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc
c. Zancu Corneliu – Inspector în cadrul  Direcţiei Tehnice din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc.
d. Viorel Barbarosi – Şef Agenţia Câmpulung Moldovenesc al S.C. “Florconstruct”  SRL
Art.4. (1) Colectivul de coordonare a activităţilor de deszăpezire şi asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, prin grija şefului de colectiv,

informează săptămânal primarul printr-un raport concret privind activitatea desfăşurată, măsurile întreprinse, evenimentele intervenite precum şi orice
alte situaţii ce au legătură cu activitatea specifică; în cazuri deosebite şi la solicitarea primarului raportul se prezintă de îndată.

(2) Colectivul de coordonare, prin grija şefului de colectiv, prezintă informări lunare detaliate Consiliului Local cu privire la întreaga activitate
desfăşurată în luna precedentă.

(3) Colectivul de coordonare a activităţilor de deszăpezire şi asigurarea circulaţiei pe drumurile publice răspunde, potrivit atribuţiilor fiecărui
membru din colectiv, de întreaga activitate privind fluenţa circulaţiei în cazul apariţiei poleiului şi căderilor de zăpadă precum şi în situaţia intervenirii
oricăror evenimente legate de polei şi căderi de zăpadă; răspunderea este atât în faţa persoanelor fizice, juridice cât şi a instituţiilor şi autorităţilor
publice.”

Art.5. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Viceprimarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Ing. Petruţi Vasile

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Toader Mândrilă
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