ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind constituirea Comandamentului local pentru prevenirea si organizarea intervenţiilor în
vederea combaterii poleiului si înzãpezirilor pe drumurile publice din comuna Pîngãrati
Petru LUNGU-BORDEA,PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI
Având în vedere:
O.U.G nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgentã, cu
modificãrile si completãrile ulterioare;
Legea nr. 481/08.11.2004 – republicatã, privind protectia civilã;
Hotãrârea nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatoricã,
atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentã;
Ordinul nr. 1945/1265/14.11.2005 pentru aprobarea reglementãrilor tehnice.
Normativul privind prevenirea si combaterea înzãpezirii drumurilor publice – indicativ AND 525 –
2005, al Ministerului Transporturilor, constructiilor si turismului;
Referatul nr. 7325/29.09.20116 întocmit de domnul Irimia Petrea – sef al Serviciului Voluntar
pentru Situatii de urgentã Pîngãrati prin care propune constituirea unui comandament local si a unei echipe
de interventie pentru perioada de iarnã;
În temeiul art.68 din Legea 215/2001 Legea Administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare
DISPUN:
Art.1 – Se constituie comandamentul local pentru perioada de iarnã 2016-2017 în vederea prevenirii si
organizãrii interventiilor care au ca scop combaterea poleiului si înzãpezirilor pe drumurile publice de pe
raza comunei Pîngãraţi aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Pîngãrati, care are urmãtoarea
componentã:
Presedinte – Lungu Bordea Petru – primar
Vicepresedinte – Mancaș Ioan Petronel – viceprimar
Membrii: - Irimia Petrea – Sef S.V.S.U Pîngãrati
- Brocea Valeria – consilier în compartimentul financiar contabilitate, impozite sit axe,
- Țepeș Nica Elena – specialist U.A.T.
Art. 2 –(1) Echipa de întretinere si interventie care va acţiona în permanenţă în perioada sezonului rece
are urmãtoarea componentã:
- ROTARU CONSTANTIN
- ȘTROBLEA MIHAI
- ANGHEL CONSTANTIN
- PANAITE GHEORGHE
- PARASCHIVEI GHEORGHE
- PAPÃ ADRIAN
- PREJVARA IOAN
(2) Utilajele de intervenţie aflate la dispoziţia echipei prevãzute la alin.(1) sunt: autobasculanta,
buldoexcavator cu lamă şi tractor exploatări forestiere 35 CP cu lamă.
Art. 3 – Secretarul comunei Pîngãrati va asigura comunicarea prezentei dispozitii Prefectului judetului
neamt, în vederea exercitãrii controlului de legalitate, precum si altor autoritãti si institutii publice
interesate.
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