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          DISPOZIŢIA nr. 136 

din  25 noiembrie 2021 

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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul Mureș 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Viceprimarul comunei Șincai, domnul Panczel 

Szilamer nr. 3236/23.11.2021 prin care se propune 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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul 

Mureș. 

Văzând Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș pentru 

prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021 – 

2022, înregistrat sub nr. 3252/24.11.2021. 

Având în vedere prevederile  

 - Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordonanței de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 4 din Normativul din 2013 privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, 

indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) și b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUN: 

 Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei, se constituie 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 2021 – 2022 , în comuna 

Șincai, județul Mureș, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 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, parte integrantă din prezenta dispoziție.  
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 Art. 3. Comandamentul constituit potrivit art. 1 își va desfășura activitatea în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziții se încredințează membrii 

Comandamentului local. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, 

prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

  Art.6. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, 

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

cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.primariasincai.ro.  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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Anexa nr. 1 

La Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 136 din 25.11.2021 

 

COMPONENȚA 

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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul Mureș 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

Funcția în cadrul 

comandamentului 

Funcția 

(ocupația) 
Telefon 

1 Pop Vasile Președinte Primar 0727367351 

2 Panczel Szilamer Vicepreședinte Viceprimar 0724023742 

3 Onac Dan – Cristian membru 
Secretar general 

U.A.T delegat 
0728137722 

4 Ignat Gheorghe – Ovidiu membru Șofer 0756702869 

5 Szabo Mihaly membru 
Muncitor 

necalificat 
- 

6 Panczel Nimrod membru Guard 0746488732 

7 Toma Dragoș membru 

consilier aparat 

de specialitate - 

Primar 

0772022964 
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Anexa nr. 2 

La Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 136 din 25.11.2021 

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA ȘINCAI                                                                                                                     APROB 

COMANDAMENTUL LOCAL PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ                           VASILE POP                 

 

PROGRAM DE MĂSURI 

Privind atenuarea efectelor ninsorii abundente și a poleiului la nivelul COMUNEI ȘINCAI pentru 

sezonul rece 2021 – 2022 

 Comuna Șincai are o populație de 1680 de locuitori având în componență un număr de 4 (patru) 

sate, după cum urmează: 

1. Sat Lechincioara; 

2. Pusta; 

3. Șincai (reședința); 

4.  Șincai-Fânațe. 

 

Comuna Șincai are în componență un număr de 6 (șase) drumuri comunale în lungime totală de 

19,845 km și anume: 

 

Nr. 

crt 

Categoria și nr. 

drumului 

Lungimea 

drumului 

(km) 

Asfalt 

tip 

beton 

(km) 

Beton 

ciment 

(km) 

Pavaj 

(km) 

Îmbrăcămin

ți 

asfaltice(km) 

Pietrir

e (km) 

Pământ 

(km) 

1. DC 132B 

Șincai Fînațe (DC 140) – 

Drăculea Bandului (DC 

132) 

0,900     0,9 
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2. DC 136 A  

Șincai (DJ154G) – 

Fînațele Mădărașului 

3,750     3,750 
 

3. DC 140 

Șincai – Fînațe  
2,500    2500   

4. DC 140A 

Pogăceaua (DJ152B) - 

Șincai Fânațe (DC 140) 

2,395    2,395   

5. DC141A 

Șincai – Pusta 
6,000     6,000 

 

 

 Măsurile care se vor lua pe timp de iarnă de autoritățile locale din comuna Șincai sunt 

următoarele: 

• Deszăpezirea celor șase drumuri comunale este asigurată de agentul economic, SC Robiza SRL , 

materialul antiderapant fiind asigurat de către Primăria comunei Șincai, 20 tone de nisip și sare, 

preparat, care va fi împrăștiat pe cele 6 drumuri comunale, pentru a prevenii formarea poleiului și 

blocarea circulației autovehiculelor din comuna sau a persoanelor care utilizează rutele mai sus 

amintite pentru tranzit; 

• În cazul unor fenomene meteorologice extreme sau a căderii masive de zăpadă, un rol primordial 

îl constituie Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șincai, care va fi convocat de 

îndată și va lua toate măsurile necesare pentru deblocarea căilor de acces și a drumurilor comunale 

prin înlăturarea zăpezii, alături de utilajele din dotarea proprie a Primăriei comunei Șincai. Primăria 

dispune în dotarea proprie de un buldoexcavator; 

• De asemenea C.L.S.U. al comunei Șincai prin sistemele de comunicații va anunța populația în timp 

util de producerea unor fenomene periculoase, specifice sezonului de iarnă, iar dacă se va impune, 

S.V.S.U. al comunei Șincai va interveni pentru înlăturarea acestor cauze și pentru deblocarea căilor 

de acces; 

• Se vor efectua controale la operatorii econimici și instituții pentru verificarea și înlăturarea 

defecțiunilor la sistemele de încălzire, în vederea asigurării bunei funcționări pe timp de iarnă, 
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verificarea sistemelor și instalațiilor de stingere cu apă a incendiilor și mijloacelor de apărare 

împotriva incediilor;  

• Informarea cetățenilor cu privire la necesitatea participării la acțiunile desfășurate de autoritățile 

locale împreună cu membrii S.V.S.U. Șincai și cu persoanele beneficiare de ajutor social, sub 

îndrumarea directă a dlui viceprimar;  

• Primăria Șincai își asumă asigurarea stocurilor de materiale necesare pentru deszăpezirea 

drumurilor, a căilor de acces, evacuare și intervenție; 

• C.L.S.U. se va asigura de dotarea și pregătirea S.V.S.U. al comunei Șincai.  

 

 

 

Întocmit  

Viceprimar 

Panczel Szilamer 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 3260 din data de 25.11.2021 

La Dispoziția Primarului 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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul 

Mureș 

Văzând Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș pentru 

prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021 – 

2022, înregistrat sub nr. 3252/24.11.2021. 

Având în vedere prevederile  

 - Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordonanței de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 4 din Normativul din 2013 privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, 

indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

      Ca urmare a expunerii de mai sus, propun Primarului comunei Șincai emiterea unei 

dispoziții 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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul Mureș, având următoarea 

componență și implementarea următorului plan de măsuri:  

Componența 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 2021 – 2022 , în comuna Șincai, județul Mureș 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

Funcția în cadrul 

comandamentului 

Funcția 

(ocupația) 
Telefon 

1 Pop Vasile Președinte Primar 0727367351 

2 Panczel Szilamer Vicepreședinte Viceprimar 0724023742 

3 Onac Dan – Cristian membru 
Secretar general 

U.A.T delegat 
0728137722 
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4 Ignat Gheorghe – Ovidiu membru Șofer 0756702869 

5 Szabo Mihaly membru 
Muncitor 

necalificat 
- 

6 Panczel Nimrod membru Guard 0746488732 

7 Toma Dragoș membru 

consilier aparat 

de specialitate - 

Primar 

0772022964 

 

PROGRAM DE MĂSURI 

Privind atenuarea efectelor ninsorii abundente și a poleiului la nivelul COMUNEI ȘINCAI pentru 

sezonul rece 2021 – 2022 

 Comuna Șincai are o populație de 1680 de locuitori având în componență un număr de 4 (patru) 

sate, după cum urmează: 

5. Sat Lechincioara; 

6. Pusta; 

7. Șincai (reședința); 

8.  Șincai-Fânațe. 

 

Comuna Șincai are în componență un număr de 6 (șase) drumuri comunale în lungime totală de 

19,845 km și anume: 

Nr. 

crt 

Categoria și nr. 

drumului 

Lungimea 

drumului 

(km) 

Asfalt 

tip 

beton 

(km) 

Beton 

ciment 

(km) 

Pavaj 

(km) 

Îmbrăcămin

ți 

asfaltice(km) 

Pietrir

e (km) 

Pământ 

(km) 

1. 
DC 132B 0,900     0,9 
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Șincai Fînațe (DC 140) – 

Drăculea Bandului (DC 

132) 

2. DC 136 A  

Șincai (DJ154G) – 

Fînațele Mădărașului 

3,750     3,750 
 

3. DC 140 

Șincai – Fînațe  
2,500    2500  

 

4. DC 140A 

Pogăceaua (DJ152B) - 

Șincai Fânațe (DC 140) 

2,395    2,395   

5. DC141A 

Șincai – Pusta 
6,000     6,000 

 

  

 Măsurile care se vor lua pe timp de iarnă de autoritățile locale din comuna Șincai sunt 

următoarele: 

• Deszăpezirea celor șase drumuri comunale este asigurată de agentul economic, SC Robiza SRL , 

materialul antiderapant fiind asigurat de către Primăria comunei Șincai, 20 tone de nisip și sare, 

preparat, care va fi împrăștiat pe cele 6 drumuri comunale, pentru a prevenii formarea poleiului și 

blocarea circulației autovehiculelor din comuna sau a persoanelor care utilizează rutele mai sus 

amintite pentru tranzit; 

• În cazul unor fenomene meteorologice extreme sau a căderii masive de zăpadă, un rol primordial 

îl constituie Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șincai, care va fi convocat de 

îndată și va lua toate măsurile necesare pentru deblocarea căilor de acces și a drumurilor comunale 

prin înlăturarea zăpezii, alături de utilajele din dotarea proprie a Primăriei comunei Șincai. Primăria 

dispune în dotarea proprie de un buldoexcavator; 

• De asemenea C.L.S.U. al comunei Șincai prin sistemele de comunicații va anunța populația în timp 

util de producerea unor fenomene periculoase, specifice sezonului de iarnă, iar dacă se va impune, 

S.V.S.U. al comunei Șincai va interveni pentru înlăturarea acestor cauze și pentru deblocarea căilor 

de acces; 
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• Se vor efectua controale la operatorii econimici și instituții pentru verificarea și înlăturarea 

defecțiunilor la sistemele de încălzire, în vederea asigurării bunei funcționări pe timp de iarnă, 

verificarea sistemelor și instalațiilor de stingere cu apă a incendiilor și mijloacelor de apărare 

împotriva incediilor;  

• Informarea cetățenilor cu privire la necesitatea participării la acțiunile desfășurate de autoritățile 

locale împreună cu membrii S.V.S.U. Șincai și cu persoanele beneficiare de ajutor social, sub 

îndrumarea directă a dlui viceprimar;  

• Primăria Șincai își asumă asigurarea stocurilor de materiale necesare pentru deszăpezirea 

drumurilor, a căilor de acces, evacuare și intervenție; 

• C.L.S.U. se va asigura de dotarea și pregătirea S.V.S.U. al comunei Șincai.  

    

Întocmit  

Viceprimar 

Panczel Szilamer 

 

 

 

 


