
 

 

 

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 60/2020 

 

 

PLAN 

deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 20.11.2020 – 31.03.2022 

 

- Lungime drumuri asfaltate: 17.400 m 

- Lungime drumuri macadam: 3.100 m 

- Lungime drumuri comunale până la zona turistică Veresvirág (DC 61), zona turistică Lok (DC 

62), respectiv stația de tratare a apei: 15.000 m 

 

Formaţia de autoutilaje necesare pentru executarea corectă a contractului – conform 

Normativului Privind Prevenirea Şi Combaterea Înzăpezirii Drumurilor Publice, aprobat de Ordinul nr. 

289/2170/2013 de departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Formaţie de autoutilaje Nr. buc. 

ATB având formula roţilor min. 4x4 şi sarcina utilă min 10.000 kg. echipate 

cu: 

• Lamă L min. 2,8 m 

H = cu ridicătura min. 1 m 

Sistem de rotaţie stanga-dreapta 

• RSP cap. min. 6m³ opţional instalaţie de preumectare 

• Cablu / bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t 

• Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate in cabina 

autovehiculelor 
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Deszăpezire mecanică a drumului cu autocamion echipat cu lamă 

Prin deszăpezire mecanică a drumului cu autocamion echipat cu lamă se înţelege îndepărtarea zăpezii 

de pe suprafeţele de circulaţie cu ajutorul lamei autovehiculelor. 

Activitatea se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 5 cm şi cu 

frecvenţele de lucru după cum urmează: 

 strat de zăpadă până la 5 cm: drumurile principale, care fac legătură cu Drumul Județean:  

o ruta: str. Szoros - str. Szentmiklósi (partea str. Szoros – DJ126) 

o ruta: str. Húszár - str. Dáviddomb 

o str. Töltés până la intersecția cu str. Mohos 

 strat de zăpadă până la 10 cm: drumurile principale: str. Temető, str. Dáviddomb, str. Töltés, 
str. Akadán, str. Kis, str. Déllő, str. Alszeg, str. Szoros, str. Borsosok, str. Huszár, str. Csaták, 

str. Szentmiklósi, str. Kerektó, str. Inceloka, str. Hidegpatak, str. Malom, str. Mohos, str. 

Kakas-tronsonul asfaltat, str. Szederpataka, str. Honcsok, respectiv piața Borsos Miklós, piața 

din centrul comunei, str. Újnegyed, str. Völgy, str. Nagyeger, str. Földeklábja, str. Középláb, 

str. Új, str. Alsókakas, str. Rokalyok, str. Habák, str. Czirjákkert; 

 strat de zăpadă între 10 - 25 cm: drumurile de legătură; drumurile secundare str. Piac, str. 
Lukácsok, str. Madarászok, str. Kis-străzi laterale, str. Farkasdomb, str. Hosszúvész, str. 

Kulcsár, str. Orbánok, str. Magyari, str. Kakas-tronsonul neasfaltat și extravilan DC 61, DC 

62, DC 63; 

 strat de peste 25 cm: toate drumurile comunei 
Activitatea de deszăpezire, începe la începerea ninsorii cu aşternerea preventivă a materialului 

antiderapant şi se continuă cu pluguitul dacă stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm. 

Arterele principale de circulaţie vor fi practicabile în termen de două ore de la încetarea ninsorii. 

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. 

Aşternare amestec nisip şi sare de pe autocamion echipat cu lamă 

Combaterea poleiului se face cu amestec de sare şi nisip. 



 

 

 

Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drum , cu 

amestec de nisip sare (procent de sare de min. 2,5%) şi se desfăşoară cu frecvenţele de lucru după cum 

urmează: 

 se intervine cu material antiderapant după executarea deszăpezirii mecanice pe sectoarele de 
drum cu pantă: str. Dáviddomb, podul peste râul Mureș, str. Huszár, str. Csaták, str. Borsosok, 

str. Inceloka, podeţ pe str. Malom  

 se intervine când temperatura scade sub -5 C, pentru prevenirea formării stratului de gheață pe 

drumurile asfaltate: str. Temető, str. Dáviddomb, str. Töltés, str. Akadán, str. Kis, str. Déllő, 

str. Alszeg, str. Szoros, str. Borsosok, str. Huszár, str. Csaták, str. Szentmiklósi, str. Kerektó, 

str. Inceloka, str. Hidegpatak, str. Malom, str. Mohos, str. Kakas-tronsonul asfaltat, str. 

Szederpataka, str. Honcsok  

 în condiții de brumă, lapoviță, polei urmată de înrăcire, sau alte fenomene meteorologice care 
favorizează formarea unui strat de gheață pe suprafața drumului se așternă amestec de nisip 

sare cu concetrație ridicată (procent de sare de min. 5%) pe drumurile principale, de legătură și 

secundare: str. Dáviddomb, str. Töltés, str. Hidegpatak, str. Huszár, str. Inceloka, str. 

Szentmiklósi, str. Szoros, str. Temető, de legătură și secundare str. Akadán, str. Kis, str. Déllő, 

str. Alszeg, str. Borsosok, str. Csaták, str. Kerektó, str. Malom, str. Kakas, str. Szederpataka, 

str. Honcsok, str. Piac, str. Lukácsok, str. Madarászok, str. Újnegyed, str. Völgy, str. Kis-străzi 

laterale, str. Farkasdomb, str. Nagyeger, str. Földeklábja, str. Középláb, str. Hosszúvész, str. 

Új, str. Kulcsár, str. Orbánok, str. Alsókakas, str. Rokalyok, str. Magyari, str. Habák, str. 

Czirjákkert 

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. 

Intervențiile de deszăpezire mecanică, respectiv de așternare a materialelor antiderapante în alte 

condiții și locuri decât cele prezentate se realizează la comanda scrisă sau telefonică (și confirmată 

ulterior în scris) primită de la conducerea Primăriei, respectiv primar/viceprimar. 

 

 

Ciumani,la 14 decembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

     Csiki Csaba                                                               Secretar general: Balogh Zita 

 

 


