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Către,

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BOTOŞANI
Domnului Prefect, ŞLINCU Dan Constantin

Urmare a Ordinului Prefectului nr. 368/13.10.2017 privind convocarea Colegiului
Prefectural al Judeţului Botoşani în şedinţă ordinară, în data de 27.10.2017 şi a adresei
primită de la Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani nr. 12030/13.10.2017 cu privire la
informarea privind pregătirea pentru sezonul rece a unităţilor administrativ-teritoriale din
judeţul Botoşani, am onoarea a vă face cunoscute următoarele precizări:
În data de 26.09.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga”
Botoşani, a transmis adrese către unităţile administrativ-teritoriale, administratorii de
drumuri şi operatorii economici/instituţiile cu atribuţii în gestionarea fenomenelor
meteorologice periculoase specifice sezonului rece (ninsori abundente, furtuni şi viscole,
depuneri de gheaţă, chiciură, polei, temperaturi minime extreme, îngheţuri timpurii sau
târzii) prin care au fost solicitate date de interes operativ pentru actualizarea şi elaborarea
Planului de protecţie şi intervenţie în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii
gheţii şi poleiului în judeţul Botoşani pentru iarna 2017-2018, termenul limită de
înaintare al documentelor fiind data de 16.10.2017.
În data de 29.09.2017, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 349, prin care a fost
aprobat Calendarul pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe
timpul iernii 2017-2018 în judeţul Botoşani.
Ca urmare a centralizării datelor primite de la autorităţile publice locale,
situaţia se prezintă astfel:
- până la data de 18.10.2017, au transmis date un număr de 76 de unităţi administrativteritoriale (97,43 %), din 78.
- mijloace deszăpezire:

- 291 mijloace proprii
- 53 mijloace închiriate
- total mijloace: 344 mijloace proprii şi închiriate
- stoc material antiderapant:
- 4499,3 tone nisip
- 419,02 tone sare
- 443,7 to alte materiale
- total materiale: 5362,02 tone
- 13 comune au contracte de deszăpezire încheiate iar la 7 comune sunt în curs de
încheiere.
Nr
crt

1.

U.A.T.

Mijloace proprii

76

- 37 autocamioane
- 74 autoturisme
- 62 buldoexcavatoare
- 2 autofreze
- 11 autogredere
- 1 multicar cu lamă
- 19 tractoare cu lamă sau plug
-12 ARD cu lamă şi
răspânditor
- 7 wolle
- 12 tractoare cu remorcă
- 1 minibasculantă
- 7 autoutilaje cu lamă şi
răspânditor
- 2 autoutilaje cu plug şi
răspânditor
-11autobasculante transport
antiderapant
- 17 utilaje hipo
- 1 autoutilitară transport
persoane şi marfă
- 15 pluguri semipurtate

Total mijloace:
344

Mijloace închiriate

- 1 autocamion
- 2 autoturisme
- 7 buldoexcavatoare
- 2 autogredere
- 22 tractoare cu lamă sau plug
- 4 tractoare cu remorcă
- 1 autoutilaj cu lamă şi
răspânditor
- 1 autoutilaj cu plug şi
răspânditor
- 12 utilaje hipo
- 1 plug semipurtat

291

53

Materiale
antiderapante

- 4499,3 to nisip
- 419,02 to sare
- 443,7 to alte materiale

5362,02 tone

- spaţii de cazare care pot asigura cazarea persoanelor surprinse în trafic sau afectate
de fenomenele meteorologice specifice iernii în judeţul Botoşani: 248 locaţii (cămine
culturale, şcoli, săli de sport, grădiniţe, sedii instituţii publice) cu un număr de 14856
locuri de cazare.
- numărul persoanelor dializate în judeţul Botoşani, la data de 02.10.2017, conform
datelor primite de la Centrul de Dializă Avitum Botoşani este de 276 persoane.
- numărul gravidelor în trimestrul III de sarcină la data de 13.10.2017, conform
situaţiei primite de la D.S.P. Botoşani: 98 femei.

- a fost actualizat Planul de intervenţie pentru prevenirea deceselor prin
hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite. Spaţiile de cazare
în judeţul Botoşani, conform datelor primite de la D.G.A.S.P.C. Botoşani, D.S.P. Botoşani
şi primăriile municipiului Dorohoi şi Botoşani sunt următoarele:
Nr.
crt.

Localitatea de
dispunere

Locul de dispunere

Centrul Social de Urgenţă
1.

2.

Municipiul
Botoşani

Municipiul
Dorohoi

Spaţiul fostei Şcoli cu clasele
I-VIII nr. 3, str. T.
Vladimirescu nr. 7
Spitalul Municipal Dorohoi
Direcţia de Asistenţă Socială
Dorohoi, str. Drochia, nr. 2 A,
ap. 8
Centrul de îngrijire Dorohoi

3.

Comuna Suliţa

4.

Comuna Leorda

TOTAL JUDEŢ

Unitatea de Asistenţă Medico
Socială
Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Leorda
7 locaţii

Observaţii

Capacitate de cazare

10

10

10

40

40

40

10

10

10

10

30

1000

1

1

1

1

1

1

3

3

3

75

95

1065

Capacitate cazare 40
locuri, disponibile: 10
Spaţiul este în curs de
avizare de către
instituţiile cu atribuţii
0231/610.179

Persoane încadrate în
grad de handicap

Persoane încadrate în
grad de handicap

Spaţiul din fosta şcoală cu clasele I-VIII nr., 3, str. T. Vladimirescu, nr. 7,
municipiul Botoşani a fost utilizat pentru cazarea persoanelor fără adăpost în sezonul de
iarnă 2016-2017 iar în această perioadă, primăria municipiului Botoşani a solicitat
Inspectoratului Şcolar Judeţean avizul pentru folosinţa temporară a acestui spaţiu şi în
sezonul de iarnă 2017-2018.
- Forţe şi mijloace ale structurilor judeţene de intervenţie din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale disponibile pentru intervenţia în
situaţii de urgenţă generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
TOTAL

Instituţia
ISUJ Botoşani
IPJ Botoşani
STPF Botoşani
IJJ Botoşani
M.Ap.N (UM 01251 şi UM 01189)

Efective
394
115
22
4
26
561

Mijloace tehnice
78
58
10
1
3
150
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