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COMUNICAT DE PRESĂ
În vederea prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2017-2018, prefectul
județului Olt a solicitat administratorilor drumurilor naționale, județene și comunale de pe raza județului
luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării circulației rutiere în condiții de siguranță.
Prefectul a solicitat luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea şi menținerea stării de viabilitate a
rețelei de drumuri din judeţ, asigurarea necesarului de material antiderapant, panouri parazăpezi şi a
utilajelor de intervenție.
În ceea ce privește asigurarea circulației rutiere pe drumurile naționale din județ, deszăpezirea este
asigurată în baza unui acord-cadru încheiat pentru perioada 2016-2020. La această dată se află în stoc 3425
tone de material antiderapant (3000 tone sare, 425 tone nisip) și 28,05 tone de clorură de calciu.
Numărul utilajelor care asigură intervenția se ridică la 47 (12 utilaje proprii și 35 utilaje închiriate
permanent), iar 14 utilaje închiriate pot interveni la cerere.
În perioada următoare vor fi amplasate 9800 ml de panouri parazăpezi.
Deszăpezirea drumurilor județene va fi asigurată pe 4 zone, pentru 3 din acestea fiind încheiat un
acord-cadru cu trei societăți comerciale valabil pentru perioada 2015-2019. Pentru a patra zonă este în curs
de desfășurare procedura de achiziție urmând ca în perioada 1-15 noiembrie 2017 să se încheie și contractul
subsecvent cu societatea câștigătoare. La această dată pentru drumurile județene există în stoc cantitatea de
50 tone sare și 124 tone nisip.
Se va acționa pentru deszăpezirea drumurilor județene și împrăștierea de material antiderapant cu 60
utilaje.
Deszăpezirea străzilor și drumurilor comunale din localitățile județului Olt se va asigura atât cu
utilaje proprii cât și cu utilaje închiriate prin încheierea unor contracte cu societăți comerciale.
La această dată, autoritățile locale au încheiat 15 contracte de deszăpezire (2 municipii, 3 orașe și 10
comune). Sunt în curs de derulare procedurile pentru achiziționarea serviciilor de deszăpezire la nivelul a
20 de localități (2 orașe și 18 comune). La nivelul primăriilor se află în stoc 832,8 tone material
antiderapant, alte 240 tone fiind asigurate prin contracte.
Din datele transmise de autoritățile locale în sezonul rece 2017-2018 se va acționa cu 119 utilaje
proprii și 57 utilaje închiriate.
În perioada următoare, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt, în cadrul ședinței ordinare a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt va fi analizat și aprobat ”Planul de măsuri pentru
perioada sezonului rece 2017-2018 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt”.
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