
Măsuri  întreprinse în perioada sezonului rece la nivelul comunei Răstoliţa, judeţul
Mureş

● Primăria Răstoliţa  a încheiat un contract cu firma S.C. LEV&ZOL S.R.L., pentru
executarea lucrărilor de dezăpezire a căilor de acces pe drumurile co munale şi uliţele
satelor aparţinătoare, pentru asigurarea accesului autospecialelor de stins incendii  şi
autosanitarelor.

● în caz de nevoie vom solicita  maşinile existente la Districtul de Drumuri şi
Poduri Răstoliţa, coloana aparţinând Şantier ului Răstoliţa I – Baraj, Şantierul
Răstoliţa Uzină II şi Districtul de drumuri forestiere de pe lângă Ocolul Silvic
Răstoliţa, împreună cu echipele care deservesc aceste utilaje.

● cu ocazia adunărilor cetăţeneşti  ce se vor desfăşura pe sate vor fi popularizate
acţiuni şi măsuri organizatorice educative de prevenire a populaţiei asupra modului de
acţiune în caz de înzăpeziri.

● în cursul lunii noiembrie, prin grija viceprimarului se va acţiona pentru depistarea
unor eventuale depozite neau torizate  de resturi vegetale sau deşeuri aflate pe malul apelor.

● s-a luat legătura cu unităţile comerciale pentru a face o aprovizionare în caz de
nevoie.

● se vor realiza întâlniri cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, atunci când
situaţia o impune în vederea stabilirii de sarcini şi măsuri preventive.

● Consiliul Local pentru Situaţii de Urgenţă va lua legătura cu Districtul de Drumuri
şi Poduri  al SDN Mureş, reprezentantul Direcţiei apelor Mureş pentru stabilirea de sarcini
şi măsuri concrete preventive.

În momentul apariţii unor situaţii deosebite se va proceda la punerea în aplicare a
fluxului informaţional.

Vă redăm mai jos datele firmei cu care s-a încheiat contractul de dezăpezire:

S.C. LEV&ZOL S.R.L.
                          Administrator : KISS JENŐ-LEVENTE

Sediu: Comuna Răstoliţa, sat Iod, nr. 547, jud. Mureş
Persoane contact: Kiss Jenő -Levente – 0740201285

Kiss Zoli – 0740201284

Relaţii suplimentare se pot obţine de la  d -nul  viceprimar Lirca Marius-Ioan,
telefon 0740551678 sau  0728931051.
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  Mogilă Gheorghe Oprică Constantin


