
ROMANIA
.IUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HorAnAnn
privind aprobarea Planului de mdsuri pentru perioada sezonului

rece 2076 -2017

Consiliul Local al comunei Jilava, tntrunil in gedinld extraordinard la datu de 17
noiembrie 2016, la sediul Primiiriei Jilava;

AvAnd in vedere:
-expunerea de motive a viceprimarului la proiectul de hot[rAre privind aprobarea Planului

de mdsuri pentru perioada sezonului rece 2016-2017;
-referatul de specialitate al gefului de birou-Serviciul Public de Salubritate, inregistrat sub

nr. 15128102.11.2016 la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului de m[suri pentru
perioada sezonului rece 2016-2017 .

-avrzul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanfe,
agricultur[, gospodarie comunald qi comer!, amenajarea teritoriului, urbanism gi protecfia
mediului, administrarea domeniului public Ai privat al Comunei Jilava la proiectul de hotdrAre

privind aprobarea Planului de mdsuri pentru perioada sezonului rece 2016 - 2017;

inbaza prevederilor aft.120 alin.(l) Ei art.l2l alin. (1) gi (2) din Constitulia Romdniei,
republicatd, a art.3 gi art. 4 din Carta european1, a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la

I 5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997 , a art. 7 alin. (2) din Codul civil; art. 24 lit.
f giart.28dinLegeacadru adescentralizFriinr. 19512006,aar:t.36alin.(2)lit.d),alin,(6)lit.
a) pct. 8, combinat cu aft. 63 alin. (5) lit. b) 9i art. 64 alin. (1), penultima tezd. din Legea

administrafiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
precum gi a art. 22 din O.G.nr. 4311997 privind regimul drumurilor, cu modificdrile gi

oompletdrile ulterioare, republicatd;
In conformitate cu prevederilor Ordinului ministrului administra{iei gi internelor gi al

ministrului transporturilor gi infrastructurii nr. 2716812012 pentru aprobarea Procedurii privind
gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta

desfbgurarea normald a traficului rutier gi siguranfa participanfilor pe drumurile publice gi cele

ale O.M.A.I. nr. 24512012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informdrilor,
atenfionarilor gi avertizdrilor meteorologice qi hidrologice;

in temeiul prevederilo r art. 36 alin.( 1), art.45 alin. ( 1) qi celor ale art. 1 15 alin. ( 1) lit. b)

din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,



HOTARASTE:

A'rt. 1. Se aprobd Planul de mdsuri pentru O".roudu sezonului rece 2016 - 2017,conform
anexei carc face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 2. Primarul Comunei Jilava, angaja[ii din cadrul serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Jilava gi aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jilava, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri. )

te de qedinJi,

Contras eazil,
Secreta comunet

Nr.33
Adoptatd in gedinJa extraord

pentru, din 11 consilieri prezenfi, din

JILAVA,ILFOV

17.11.2016 cu un numdr de 11 voturi
consilieri in func{ie.humdrul total de I7


