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HOTĂRÂREA NR.255 
din 23 decembrie 2019 

privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2019-2020 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe- Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea; 

■ Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 
Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 

• Adresa S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr. 2025/16.12.2019, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 26338/2019; 

■ Hotărârea Consiliului local nr. 213/31.10.2019 privind aprobarea Programului de 
măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din 
Oraşul Buftea, în perioada 01.11.2019-31.12.2019; 

• Recomandările reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii drumurilor publice", aprobate prin Ordinul nr. 289/2.170/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi ale art. 22 
din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buftea; 
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (7) lit. (n), alin. (14) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

HOTĂRÂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 
2019-2020, prevăzut în Anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Viceprimarul oraşului Buftea prin Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 
Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, va supraveghea ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor 
prevăzute în programul de măsuri prevăzut la art. 1. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Servicii Salubritate S.A. şi 

Instituţiei;{~ .. ()~~~?. ·uucd. eţul Ilfov. 
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