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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 19 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.349  
privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului 

pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 

martie 2023 şi a Programului cu principalele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 

pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

            Având în vedere: 

• Referatul Compartimentului Protecție Civilă nr. 33342 din 19.10.2022; 

• Referatul SC "Ecosalubrizare Prest" SRL Huși nr.3540 din 19.10.2022, 

inregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr. 33501 din 19.10.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.33500 din 

19.10.2022 privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi 

combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru 

perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 şi a Programului cu 

principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative 

ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 01 

noiembrie 2021 – 31 martie 2022; 

• Raportul de specialitate Compartimentului Protecție Civilă nr.33502 din 

19.10.2022; 

• Raportul de specialitate al SC "Ecosalubrizare Prest" SRL Huși nr.3542 

din 19.10.2022, inregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr.33518 din 

19.10.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Urbanism nr.33596 din 20.10.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 33644 din 

20.10.2022; 

• Avizul nr.356 din 25.10.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.250 din 25.10.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
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municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură; 

• Avizul nr.219 din 25.10.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice 

şi comerţ; 

   În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr 43/1997, republicata cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice nr.2170 /2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525 – 

2013, modificat si completat, Ordinul nr.1576/161/2017 emis de Ministerul 

Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului de 

gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc, căderi masive de zăpadă şi 

riscurile asociate acestora, art.129 alin.(2) litera d) coroborat cu art.129 alin.(7) lit.h) 

din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Programul de pregătire, deszăpezire şi combatarea poleiului pe 

drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 

2023, conform Anexei nr.1. 

 

Art. 2. Se aprobă Programul cu principalele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru 

perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, conform Anexei nr. 2. 

 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi persoanele nominalizate în cadrul Comandamentului local de 

iarnă. 

 
 

                                                                                         HUŞI, 27 octombrie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

          Matei Ionel                                                                       Secretar general,  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 


