
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea 
măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a 
traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2020 - 2021 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea 

Având în vedere: 
- referatul nr. f::> :4ll-- din ~~ . 1 f .2020, întocmit de Direcţia Tehnică şi Administrarea 

Patrimoniului, privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea 
măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe 
drumurile judeţene în iarna 2020-2021; 

- prevederile reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii drumurilor publice" - indicativ AND 525 - 2013, aprobat prin Ordinul 
ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi 
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
289/2170/2013 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. e) şi f), alin. (6) lit. b) şi c) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1. - Se constituie comisia pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce 
se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în 
iarna 2020-2021, având următoarea componenţă: 
Preşedinte: - Mircea Dumitrescu - administrator public al Judeţului; 
Locţiitor: - Victoriţa Păscuţu - director executiv, Direcţia Tehnică şi Administrarea 

Patrimoniului; 
Membri: - Horaţiu Călin - şef serviciu - Direcţia Tehnică şi Administrare Patrimoniului; 

F-5.5-02, ed.l, rev. o 
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