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DISPOZIȚIA NR. 114 

DIN 20.11.2020 

Privind constituirea Comandamentului local pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în 

vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice precum și a altor fenomene 

meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2020 – 2021, în comuna Șincai 

 Vasile Pop – Primarul comunei Șincai, județul Mureș; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de dl Panczel Szilamer, șeful Serviciului voluntar 
pentru Situații de Urgență, comuna Șincai, județul Mureș, prin care propune emiterea dispoziției privind 
constituirea Comandamentului local de iarnă pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea 
combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice precum și a altor fenomene meteorologice periculoase 
specifice sezonului de iarnă în comuna Șincai.  
 Văzând Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2020 – 2021, aprobat de către Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență Mureș. 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 2170/2013 ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu 
modificările și completări ulterioare și prevederile din Legea protectiei civile nr 481 /2004 - republicata , cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (5) lit. a), lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ:  

DISPUN: 

 Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se constituie Comandamentul local pentru 
prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice precum 
și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2020 – 2021, în comuna Șincai, conform 
anexei nr. 1 la prezenta dispoziție. 
 Art. 2. Se aprobă Programul de măsuri privind atenuarea efectelor ninsorii abundente și a poleiului la 
nivelul Comunei Șincai, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.  
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziții se încredințează membrii Comandamentului 
local. 

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor prevăzute la art. 1, și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro.  
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