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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

          
               privind constituirea Comandamentului  local pentru deszăpezire şi 
combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice 
sezonului de iarna în comuna CEICA. 
 
 
              Având în  vedere Raportul  de specialitate întocmit de d-l Balint Grigorie 
Doru -șeful SVSU Ceica prin care propune d-nei primar emiterea unei dispoziții   
privind  constituirea Comandamentului local pentru deszăpezire şi combaterea 
poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna 
în comuna CEICA, 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor,republicată,modificată şi completată, 
            Ţinând cont  de Ordinul nr.2170/2013 pentru aprobarea reglementărilor 
tehnice –Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice 
indicative AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare, 
             Văzând   Ordinul Prefectului-Județul Bihor nr.354/2019 privind  
constituirea Comandamentului  Județean pentru deszăpezire și combatere a poleiului 
pentru sezonul rece 2019-2020,prin care solicită conform art.3 din Ordin 
constituirea  comitetelor  locale  pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor 
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna, 
             Adresa nr.1906947/2019  a ISU CRIȘANA al județului Bihor,cu privire la 
Programul de deszăpezire al comunei, 
             În baza  art.154 ,art .155,alin.1,lit.d,alin.5,lit.b, şi art.196,alin.1,lit.b)  din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
             Primarul comunei Ceica, 
 
                                               D I S P U N E: 
 
              Art.1.Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se constituie 
Comandamentul local pentru deszăpezire,combaterea poleiului şi a altor fenomene 
meteorologice specifice sezonului de iarna,conform anexei nr.1 la dispoziție pe care 
o anexăm. 
 
           Art.2.Se aprobă  PROGRAMUL  DE MĂSURI privind atenuarea efectelor 
ninsorii abundente și a poleiului la nivelul COMUNEI CEICA ,care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție anexa nr.2 la dispoziție. 
 
 
 



 
 
             Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
membrii Comandamentului local. 
           Artr.4.Prezenta dispoziţie se comunica cu : 
                     -Instituţia Prefectului-judeţul Bihor 
                     -Comandamentul  Judeţean pentru deszăpezire 
                     -ISU CRIŞANA  al Judeţului Bihor 
                     -membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Primar                                           Viza pentru legalitate 

                                                                                            
Secretar general 

             Șovre Ana Livia                            Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr.217 din  18  octombrie  2019.  
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                        
                                                                                            
                                                                                               APROB PRIMAR 
        JUDEŢUL BIHOR                                    ȘOVRE ANA LIVIA 

          COMUNEI CEICA 
  COMITETUL LOCAL PENTRU                                 
        SITUAȚII  DE URGENȚĂ 
 
 

PROGRAM DE MĂSURI 
 

Privind atenuarea efectelor ninsorii abundente și a poleiului  
la nivelul COMUNEI CEICA  pentru sezonul rece 2017-2018 
 
          Comuna Ceica,are o populatie de 3560 de locuitori având în 

componență un număr de 7(şapte) sate,după cum 
urmează : 

 
                   1.Satul Ceica-care este centrul de comuna 
                   2.Satul Cotiglet 
                   3.Satul Ceișoara 
                   4.Satul Corbești 
                   5.Satul  Dușești 
                   6.Satul Incești 
                   7.Satul Bucium 
          Comuna  Ceica  are  în componență un număr de de 6(șase) 

drumuri comunale în lungime totală de 26  km  și  anume : 
 

Număr Drum Comunal(DC)  Lungime DC  Stare DC 

DC- 193 CEICA - INCESTI Lungime=7 km asfaltat 

DC- 194 CEICA -CEISOARA Lungime=5 km asfaltat 

DC-195 CEISOARA -COTIGLET Lungime=5 km asfaltat 

DC-197 COTIGLET -CORBESTI Lungime=4 km asfaltat 
   
DC-191 TOPEȘTI –INCEȘTI Lungime=2,5 km  asfaltat  
DC pământ Bucium -carier ă 
 Lungime=2,5 km p ământ 



   
 
         Comuna Ceica deține și un număr de   20 km de străzi,aferente  

satelor ce compun   comuna Ceica . 
          Măsurile care se vor lua pe timp de iarnă de autoritățile locale 

din comuna Ceica sunt următoarele: 
          1.Deszăpezirea celor șase drumuri comunale este asigurată de  

                          PRIMĂRIA COMUNEI CEICA care are în dotare  un autogreder  și 
o rabă care va transporta materialul antiderapant acesta fiind  asigurat 
de Primăria comunei Ceica care va   asigura  stocul de material 
antiderapant 25 tone nisip și 10 tone sare , care   va fi împrăştiat  pe cele 
șase  drumuri comunale fiind folosit în cazul formării de  gheaţă sau 
unde este pantă şi se impune împraştierea de material antiderapant  
pentru a nu se bloca circulaţia autovehiculelor din comuna sau a celor ce  
tranzitează comuna Ceica.Deasemenea are pe stoc 1200  l de motorină 
pentru utilajele din dotare. 
                2. În cazul în care se va impune în cazul căderii masive de 
zăpadă  un rol  important îl va avea   Serviciul Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta al comunei ,care va fi convocat de îndată şi va lua toate 
masurile necesare pentru deblocarea drumurilor  comunale prin 
înlăturarea gheţii şi a zăpezii alături de  utilajele din dotarea proprie a 
Primăriei comunei Ceica,iar în cazul în care acestea nu vor face față se 
va apela la SC SAMIDA SA care are un buldoexcavator în dotare. 
               3.Primăria Ceica dispune de o autospecială pentru stingerea 
incendiilor și o motopompă care vor fi folosite în cazul producerii unor 
incendii la gospodăriile populației sau la agenții economici. 
              4. Deasemenea CLSU al comunei Ceica prin sistemele de  
comunicații și alarmare va anunța populația în timp util de producerea 
unor fenomene periculoase specifice sezonului de iarnă iar SVSU al 
comunei Ceica va interveni pentru înlăturarea acestor cauze în special 
blocare drumuri comunale,ghețuri  precum și accesul  la locuințele 
cetățenilor. 
             5. Se vor efectua controale la operatorii economici și institu ții 
pentru verificarea și înlăturarea defecțiunilor la sistemele de încălzire,în 
vedererea asigurării bunei func ționări pe timp de iarnă,verificarea 
sistemelor și instalațiilor de singere cu apă a incendiilor și mijloacelor 
de apărare împotriva incediilor, 
              Primăria Ceica având în dotare o autospecială pentru stingerea 
incendiilor în cazul în care este nevoie va interveni prin  intermediul  
Compartimentulului pentru situa ții de urgență de care dispunem la 
nivelul comunei. 
             6. Supravegherea cursurilor de apă și a digurilor de apărare , 
intervenția și înlăturarea podurilor de gheață și zăpoarelor prevenirea  



cauzelor specifice de incendiu și menținerea în funcțiune a mijloacelor 
de intervenție în caz de incendii și a fenomenelor meteorologice 
periculoase specifice sezonului de iarnă. 
             7.Informarea  cetățenilor cu privire la necesitatea participării la 
acțiunile desfășurare de autoritățile locale și for țele SVSU Ceica 
împreună cu persoanele beneficiare de ajutor social sub îndrumarea d-
nei viceprimar pentru înlăturarea zăpezii din zona gospodăriilor 
individuale,deblocarea drumurilor la gospodăriile cetățenilor în cazul 
căderii masive de zăpadă. 
             8.Asigurarea stocurilor de materiale necesare pentru 
deszăpezirea drumurilor ,a căilor de acces,evacuare și intervenție. 
             9.Asigurarea încălzirii remizelor și a încăperilor unde sunt 
parcate utilajele de stingere a incendiilor (autospeciala ,autocaminonul 
și buldo-excavatorul ). 
              10.Verificarea autospecialei,motopompei,furtunele,role și 
echipamentele anexe. 
              11.Pregătirea SVSU al comunei ,verificarea sistemelor de 
alarmare în vederea intervenției în cazul în care acest lucru se va 
impune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Întocmit     Viceprimar 
 
                                                    Petrila Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 JUDEŢUL BIHOR 
 COMUNA CEICA 
 Nr.1946 din 18.10.2019.  

România ,  jud .Bihor 
Str.Principală, nr .67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 
primaria.ceica@cjbihor.ro 
 
 
 
 

                                               
       RAPORT DE SPECIALITATE 

 
          
 
 
            privind constituirea Comandamentului  local pentru deszăpezire şi 
combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase 
specifice sezonului de iarna în comuna CEICA. 
 
 
 
              Având în  vedere  prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor,republicată,modificată şi completată, 
            Ţinând cont  de Ordinul nr.2170/2013 pentru aprobarea 
reglementărilor tehnice –Normativ privind prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii drumurilor publice indicative AND 525-2013,  
             Văzând  Ordinul Prefectului-Județul Bihor nr.354/2019 privind  
constituirea Comandamentului  Județean pentru deszăpezire și combatere a 
poleiului pentru sezonul rece 2019-2020, 
                 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la 
constituirea Comandamentului  local pentru deszăpezire şi combaterea 
poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului 
de iarna în comuna CEICA. 
 
 
 
 

 
                                   Șeful SVSU Ceica 
 
                                   Balint Grigorie Doru 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    


