
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 267/2020   
 

privind numirea Comandamentului județean de coordonare a activității de intervenție 
pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene aflate în 

administrarea Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2020 – 31 
martie 2021 

 
 

Având în vedere: 
-  referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea 

Comandamentului județean de coordonare a activităţii de intervenție pentru 
deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene aflate în administrarea 
Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, 
propus de Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, nr. 16995/30.10.2020;  

în conformitate cu prevederile: 
-  art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Ordinului nr. 2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ  

privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 
525/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1 – Se constituie Comandamentul județean de coordonare a activităţii de 
intervenție pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile  județene aflate în 
administrarea Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2020 – 31 
martie 2021, în următoarea componență: 
PREȘEDINTE:  Trifan Ciprian Ionuț  Vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui 

MEMBRI:  Vieru Mariana Director Executiv–Direcția Tehnică 

 Toma Cătălin  Director Executiv Adjunct–Direcția Tehnică 

 Săponariu Costel Șef Birou–Direcția Tehnică 

 Ciobotaru Daniel Consilier–Direcția Tehnică 

 Crețu Bogdan Andrei Consilier–Direcția Tehnică 

 Pavăl Răzvan Director Tehnic–LDP S.A. Vaslui 
 
         Art.2 – Comandamentul constituit potrivit art. 1 va îndeplini următoarele atribuții: 

a) va organiza sistemul informațional pentru prelucrarea și centralizarea 
datelor din teritoriu privind starea de viabilitate a drumurilor județene prin 
transmiterea de către dispeceratul LDP S.A. Vaslui, în fiecare zi, la ora 8:30, către 



 

Direcția Tehnică a Consiliului Județean Vaslui a unei NOTE INFORMATIVE, care să 
cuprindă date despre starea drumurilor județene cu probleme, conform Capitolului 4 - 
„Indicativ AND 525/2013”; 

b) va dispune, în caz de urgență, unității de intervenție din zona de acțiune, 
în cazul în care utilajele acționează pe un alt drum, să intervină pe drumul, ori sectorul 
de drum, ce necesită a fi urgent deszăpezit; 

c) va aproba închiderea temporară a circulației rutiere pe un drum, ori un 
sector de drum, afectat de fenomenele meteorologice tipice iernii, cu acordul 
Inspectoratului Județean de Poliție – Serviciul Rutier; 

d) în vederea corelării eforturilor tuturor factorilor implicați în acțiunea de 
deszăpezire și combatere a poleiului se va organiza informarea și colaborarea reciprocă 
cu următoarele instituții: 

◦ Instituția Prefectului – Județul Vaslui; 
◦ Inspectoratul pentru Situații de Urgență – Județul Vaslui; 
◦ Inspectoratul Județean de Poliție; 
◦ Compania Națională a Apelor Române – S.G.A. Vaslui; 
◦ Autoritatea Rutieră Română – Filiala Vaslui; 
◦ Consiliile locale comunale – Județul Vaslui. 

 
         Art.3 – Prezentul act administrativ se comunică persoanelor nominalizare la art. 1, 
precum și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, în vederea ducerii la îndeplinire. 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                      Dată astăzi: 30/10/2020 
 
 

PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 

 
 
 
                       Contrasemnează  pentru legalitate: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                          Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

            Mihaela Dragomir 
 

 
 


