STIMAȚI CONDUCĂTORI AUTO
Primăria Comunei Ohaba Lungă vă urează La Mulți Ani! și fără evenimente rutiere
neplăcute.
După cum bine ați observat suntem în plin sezon rece. Pentru a veni în sprijinul
dvs., în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, Primăria Comunei Ohaba Lungă
vă face cunoscut faptul că suntem pregătiți pentru a combate înzăpezirea drumurilor
publice după cum urmează sau cu următoarele mijloace din dotare:
- Pentru DC 96 Ohaba Lungă – Dubești, străzile din satul Ohaba Lungă, Dubești și
Ohaba Română – Buldoexcavator Venieri dotat cu lamă de deszăpezire și sărăriță;
- Pentru DC 97 Ierșnic – Cladova (până la limita Comunei Bethausen) și străzile
din satul Ierșnic – Tractor Fiat dotat cu lamă de deszăpezire.
De asemenea dispunem de un stoc suficient de material antiderapant și sare.
Pentru a evita eventualele neplăceri care s-ar putea produce din cauza zăpezii
depuse pe carosabil, pe care ne angajăm ferm să o înlăturăm cât mai repede posibil, vă
încurajăm să folosiți mijloacele și metodele specifice circulației pe drumurile publice
timp rece, așa cu sunt ele stipulate în O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată (Codul rutier).
În continuare am dori să vă readucem la cunoștință unele prevederi ale O.U.G.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (Codul rutier). Desigur
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.
Astfel, potrivit art. 102, alin. (1) - Constituie contravenții și se sancționează cu
amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (9-20 puncte amendă) următoarele fapte:
conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei,
fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport
marfă cu o masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de
transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto,
fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau
fără a avea montate pe aceste roti lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate.
Conform, Art. 112, alin. (1) - Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori
dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri:
autovehiculul nu este dotat, la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,
gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă
totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și autovehiculul de transport persoane cu
mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu
anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori nu au montate pe aceste roți
lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate;
Art. 112, alin. (2) - În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h), 1), k), o),
p), r), s) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier
eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în
cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) si y) o dovadă
înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

În următoarele rânduri am dori să facem referire la Ordonanța nr. 21/2002, privind
gospodărirea localităților urbane și rurale Secțiunea 1 - Obligațiile instituțiilor publice și
ale persoanelor fizice și juridice, care stipulează la art. 9, alin. (1) faptul că instituțiilor
publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații: să îndepărteze
zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de
pe locurile de parcare pe care le folosesc.
Nu în cele din urmă, pentru a lămuri un aspect în ceea ce privește prevenirea și
combaterea înzăpezirii, mai jos am dori să vă aducem la cunoștință Ordinul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr. 2.170 din 18 iunie 2013, pentru
aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii
drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, unde, în Capitolul I
Generalități, Secțiunea a 4-a, ni se prezintă conceptul și noțiunea de „deszăpezire” care
este definită în felul următor: „deszăpezire - curățarea ori degajarea zăpezii parțial sau
pe toată lățimea părții carosabile ori a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă
depășește 15 cm”.
În speranța că nu vom avea evenimente neplăcute și că ne-am făcut înțeleși,
așteptăm sugestiile și recomandările dumneavoastră mulțumindu-vă anticipat.
Conducerea Primăriei Ohaba Lungă

