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 HOTÂRÂREA nr. 27/29.09.2021 

cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 

 

Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară, la data de 29.09.2021, legal constituită; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

d) Ordinul nr.289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normative privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013;   

e) art. 8, art. 22 alin. 1 din O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare;          

Luând act de: 
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;   
b) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
c) raportul de aprobare al primarului; 
d) adresa nr 9772/25.08.2021 a Instituției Prefectului jud. Tulcea. 
 
În temeiul prevederilor  139 și 196 alin.(1) lit. a din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA,  adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - Se aprobă Planul propriu de acțiune pentru iarna 2021-2022 al comunei Jijila, conform anexei ,aprobată de 
președintele C.L.S.U,care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică,  în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Jijila, persoanei responsabile 
din cadrul compartimentului de specialitate, prefectului judeţului Tulcea  şi se aduce la cunoştinţă publică prin mijloacele 
prevăzute de lege. 

Adoptată astăzi, 29.09.2021, cu un număr de 15  voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aleși. 

          

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

DUMITRU SAVA 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI JIJILA, 

Dumitru Acriș 

….………………………… 
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                                                                                                  Anexa la H.C.L nr.27/29.09.2021 

 
 
 

PLANUL  DE ACŢIUNE PE TIMPUL IERNII 2021-2022  

COMUNA JIJILA   

JUDEŢUL TULCEA 
 
 

IV. SCOPUL  APLICĂRII  MĂSURILOR  DE  INTERVENŢIE 

Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, 

alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021-

2022, se întocmeşte în scopul realizării în scurt timp , în mod organizat şi într-o concepţie 

unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor înzăpezirilor , îngheţului şi 

alunecuşului , informării oportune asupra unor fenomene meteorologice periculoase , 

precum şi pentru desfăşurarea intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea 

urmărilor asupra persoanelor şi bunurilor materiale. 

Organizarea şi conducerea activităţilor referitoare la prevenirea, limitarea şi 

înlăturarea urmărilor înzăpezirilor, îngheţului şi fenomenelor meteorologice periculoase în 

sezonul rece se desfăşoară în concordanţă cu măsurile luate în acest domeniu în plan 

teritorial şi în strânsă colaborare cu factorii de răspundere stabiliţi prin actele normative în 

vigoare. 

V. SITUAŢIILE  ŞI  MODUL  DE  APLICARE  AL  PLANULUI 

Situaţiile de aplicare a planului pe teritoriul Comunei  Jijila sunt determinate de 

producerea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşurilor şi a altor fenomene meteorologice 

periculoase specifice sezonului rece. 

Despre măsurile luate pe teritoriul localităţii, Comitetul  Local pentru Situaţii de 

Urgenţă, va înştiinţa Consiliul Local  în ceea ce priveşte măsurile care se impun în vederea 

prevenirii situaţiilor de urgenţă în sezonul rece. 



VI. PRINCIPALELE  MĂSURI 
3.  Măsuri de prevenire: 

6) Monitorizarea avertizărilor pe coduri de culori; 
7) Asigurarea înştiinţării Comitetului  Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă despre evoluţia fenomenelor meteorologice; 
8) Înştiinţarea populaţiei despre posibilitatea de a se produce înzăpeziri şi îngheţ, atenţionarea 

acesteia în ceea ce priveşte aprovizionarea cu produsele de bază şi asupra măsurilor specifice de 
comportament,  protecţie şi prim ajutor pe timp de iarnă; 

9) Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din locaţiile publice unde se 
desfăşoară evenimente specifice sărbătorilor de iarnă; 

10) Realizarea unui parteneriat real între Consiliul Local şi instituţiile economice de pe 
raza localităţii în vederea rezolvării în comun a problemelor ce pot leza interesele 
populaţiei. 

4. Măsuri de intervenţie: 
11) Asigurarea stării de operativitate permanentă a Primăriei Jijila , verificarea mijloacelor 

de intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 
12) Verificarea şi protejarea contra îngheţului a hidranţilor stradali de  alimentare cu apă 

în caz de incendiu. 
13) Asigurarea mijloacelor necesare deszăpezirii căilor de acces, pentru intervenţia în caz 

de incendiu şi prim ajutor a autospecialelor de intervenţie, de către persoanele abilitate.  
14) Participarea activă a populaţiei, alături de forţele de specialitate la acţiunile 

întreprinse pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive de zăpada, prin 
înlăturarea nămeţilor în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv la 
operaţiunile de deblocare a căilor de acces spre instituţiile publice şi a altor elemente de 
infrastructură. 

15) Beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr. 416 /200, înscrişi în lista Primăriei 
Comunei Jijila,   care prestează munca în folosul comunităţii, vor avea şi activitatea de 
deszăpezire şi combatere a îngheţului iar sarcina este asigurarea curăţării şi transportului 
zăpezii de pe trotuare şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ 
prin următoarele activităţi:  

 curăţarea zăpezii de pe trotuare, manual, cu instrumente adecvate;  
 încărcarea surplusului de  zăpadă de pe trotuare în mijloacele mecanizate adecvate; 
 combaterea poleiului cu material antiderapant;  
 curăţarea rigolelor de scurgere. 

16) În cazul producerii unei situații de urgență ca urmare a înzăpezirilor, îngheţului, 
alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece se va 
interveni și cu mijloacele din dotarea operatorilor economici care au contracte  de 
cooperare încheiate cu Comitetul Local Pentru Situații de Urgență. 

17) Informarea cetăţenilor privitor la măsurile de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc 
respectate în această perioadă : 
 verificarea instalaţiilor electrice pentru evitarea suprasolicitării şi exploatării cu 

improvizaţii; 



 acordarea unei atenţii deosebite utilizării în siguranţă a mijloacelor de încălzire cu 
combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentării sobelor cu sau fără 
acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente; 

 interzicerea aşezării mobilierului şi  uscarea echipamentului sau a hainelor în imediata 
vecinătate a  mijloacelor  de încălzire; 

 interzicerea utilizării instalaţiilor de iluminat ornamental cu defecţiuni sau 
improvizaţii; 

 autovehiculele nu vor fi parcate în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul 
autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă; 

18)  Monitorizarea desfășurării acțiunilor inițiate la nivelul comunităților locale pentru 
acordarea de ajutor, pe durata sezonului rece, persoanelor aflate în dificultate. 
 asigurarea cu prioritate a asistenței medicale pentru persoanele cu afecțiuni a căror 

evoluție poate fi influențată  negativ de temperatura scăzută; 
 asigurarea stocului de medicamente necesar continuității tratamentelor; 
 asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a 

activității unităților medicale;ședinte 
19) Efectuarea controalelor sezoniere la gospodăriile cetăţenilor, cu precădere la 

gospodăriile amplasate izolat, cele aparţinând persoanelor vârstnice, cu surse de venit 
reduse sau cu dizabilităţi, care nu se pot evacua singure. 

20) Pentru cantonarea persoanelor înzăpezite pe raza comunei Jijila  nu există spaţii cu 
condiţii de cazare, dar în situaţii de urgenţă se pot amenaja  în cadrul clădirilor  
Căminelor culturale din localităţile Jijila şi Garvăn și în  incinta  Primăriei.  

NOTĂ: Prezentul Plan  de Acţiune pe Timpul Iernii 2021-2022 al Comunei Jijila este însoțit de Anexa 

Planului de Acţiune pe Timpul Iernii 2021-2022 al Comunei Jijila. 

 

Întocmit, 
Ref. Duduță Ștefan 

 

 

Președinte C.L.S.U. 
PRIMAR, 

COSTICĂ DEACU 

 

 

 

 

 

 


