
                         
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
 

                                        HOTĂRÂRA Nr. 27/2016  
 
              Privitor la: aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea 
înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice 
sezonului rece 2016-2017 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 
           Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară 
din data 28.10.2016, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în 
funcţie. 
          Văzând că, prin votul majorităţii d-nul. consilier local BOCŞARU DORU, a fost ales 
preşedinte de şedinţă,  pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2016; 

AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 3270/14.10.2016, prezentată de d-nul. BOCŞARU COSMIN, 
primarul comunei Lăcusteni;       
            Raportul de specialitate nr. 3256/14.10.2016 prezentat de d-nul. Popescu Marius Adrian  
şeful S.V.S.U. Lăcusteni, privind necesitatea aprobării Planului de acţiune pentru prevenirea si 
combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului si a altor fenomene meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2016-2017 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea ; 

Avizul comisei de specialitate a Consiliului Local Lăcusteni, care propune spre 
dezbatere proiectul de hotărâre şi raportul nr.3426/28.10.2016, de avizare sub aspectul 
legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei;                                                                

  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 8, din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare;  
               În temeiul art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea 
     HOTĂRÂRE:    
  Art. 1  Se aprobă Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, 
îngheţului, alunecuşului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 
2016-2017, al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, conform anexei nr. 1, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.      
             Art.2 Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.                                                                
             Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, 
primarului comunei Lăcusteni, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului 
comunei.                        
                                                     Lăcusteni, 28.10.2016  
       
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
           BOCŞARU DORU         
                                                         Contrasemnează,  
                                        SECRETAR,    
                     BRĂNESCU ADRIAN                                 
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                                                                                  Anexa la H.C.L. nr. 27/ 28.10.2016 
CONSILIUL LOCAL LACUSTENI 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                                                                  
.                                                                              
 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA 
ÎNZĂPEZIRILOR , ÎNGHEŢULUI, ALUNECUŞULUI  ŞI A 
ALTOR FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE 

SPECIFICE  SEZONULUI RECE 2016-2017  
AL COMUNEI LĂCUSTENI, 

                                              JUDETUL VALCEA  
  
           I . SCOPUL APLICARII MASURILOR DE INTERVENŢIE 
  
      1. Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului 
,alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului 
rece 2016-2017, se întocmeşte în scopul realizării în scurt timp , în mod organizat 
şi într-o concepţie unitara 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.  
     2. Organizarea şi conducerea activităţilor referitoare la prevenirea, limitarea şi 
înlăturarea urmărilor înzăpezirilor, îngheţului şi a fenomenelor meteorologice 
periculoase în sezonul rece se desfăşoară în concordanţă cu măsurile luate în 
acest domeniu în plan teritorial si în strânsă colaborare cu factorii de răspundere 
stabiliţi prin actele normative în vigoare .  
     3. Responsabilitatea sistemului de pregătire, organizarea şi conducerea 
activităţilor de prevenire şi înlăturare a urmărilor înzăpezirilor, îngheţului şi 
fenomenelor meteorologice periculoase în sezonul rece revine Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă Lăcusteni.  
  
                   II. SITUAŢIILE ŞI MODUL DE APLICARE A PLANULUI  
 
      Situaţiile de aplicare a planului pe teritoriul comunei Lăcusteni 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 pentru situaţii de urgentţă în ceea ce 
priveşte măsurile care se impun în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă în 
sezonul rece. 
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                                   III . PRINCIPALELE MĂSURI  
 
           1. Măsuri de prevenire :  
  a) asigurarea înştiinţării Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a 
Serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă despre evoluţia fenomenelor 
meteorologice;  
 b) 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;  
 c) dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din locaţiile publice unde se 
desfăşoară evenimente specifice sărbatorilor de iarna ;  
 d) 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.  
 
           2. Măsuri de intervenţie:  
  1. Asigurarea curăţării şi transportului zăpezii de pe căile publice şi menţtinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau înghet prin următoarele activităţi:  
 - Curăţatul, încarcatul mecanizat şi pluguitul căilor publice;  
 - Curăţatul manual al zăpezii;  
 - Combaterea poleiului cu material antiderapant;  
 - Curăţarea gurilor de scurgere. 
      Aceste activităţi se vor desfăşura şi cu ajutorul beneficiarilor de ajutor social în 
baza Legii nr. 416 /2001, în limita orelor pe care le au de prestat.   
    2. Asigurarea mijloacelor necesare dezăpezirii căilor de acces, pentru 
intervenţtia în caz de incendiu şi prim ajutor a autospecialelor de intervenţie de 
către beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001;   
    3. Participarea activă a populaţiei, alături de forţele de specialitate la acţiunile 
întreprinse pentru normalizarea situaţtiei în cazul căderilor masive de zapadă, prin 
înlaturarea nameţilor în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, 
inclusiv la operaţiunile de deblocare a căilor de acces spre instituţiile publice şi a 
altor elemente de infrastructură.  
   4. Pentru cantonarea persoanelor înzăpezite pe raza comunei Lăcusteni, există 
condiţii de cazare în, clădirea fostului C.A.P. şi sala de sport a Şcolii Gimnaziale 
Lăcusteni, aceste  spaţii având condiţii de încălzire. 
    5. 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, de catre 
compatimentul de prevenire din cadrul SVSU Lăcusteni;  
   6. Verificarea şi protejarea contra îngheţului, a hidranţilor stradali de alimentare 
cu apă în caz de incendiu de către compartimentul de prevenire din cadrul SVSU 
Lăcusteni;  
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    7. Asigurarea stării de operativitate permanentă a SVSU Lăcusteni, verificarea 
mijloacelor de intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă- preşedintele 
CLSU Lăcusteni;  
    8. Vor fi sprijiniţi agenţii economici în vederea asigurării aprovizionării 
localităţii cu produse de strictă necesitate şi furnizarea serviciilor de utilităţi 
publice ( apă, energie electrică, ) 
     9. Informarea cetăţenilor privitor la măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
ce trebuiesc respectate în aceasta perioadă de către personalul din cadrul 
compartimentului de prevenire a SVSU Lăcusteni în ceea ce priveşte :  
 - monitorizarea avertizărilor pe coduri de culori;  
 - autovehiculele nu vor fi parcate în locuri care să blocheze sau să îngreuneze 
accesul autospecialelor de intevenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă din 
clădirile instituţiilor publice şi de alimentatie publica ;            
 -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 
fară acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente ţi 
neamplasarea acestora în zonele de circulaţie ;  
 - interzicerea asezării mobilierului şi deasemenea uscarea echipamentului sau a 
hainelor în imediata vecinatate a acestor mijloace de încălzire;  
 - interzicerea utilizării instalaţiilor de iluminat ornamental cu defecţiuni sau 
improvizaţii;   
  - identificarea grupurilor de locuitori care prezintă risc crescut de alterare a stării 
de sănătate datorită frigului ;  
 - asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii 
optime a activităţii unităţilor medicale ;  
 - asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a 
caror evolutie poate fi influenţată negativ de temperatura scăzută ;  
 - asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor ;  
 - monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunităţilor locale 
pentru acordarea de ajutor, pe durata sezonului rece, persoanelor aflate în 
dificultate  
       10. Va fi informat cu maximă operativitate Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Vâlcea şi Instituţia Prefectului Vâlcea în legătură cu evenimentele 
înregistrate cât şi cu măsurile luate. 
   
                                            Lăcusteni, 28.10.2016     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     
           BOCŞARU DORU        
                                                                Contrasemnează,  
                               SECRETAR,    
              BRĂNESCU ADRIAN                                
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