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Pentru deszăpezirea 
celor aproape 450 de km 
de drumuri județene, Con-
siliul Județean Ilfov a în-
cheiat contracte cu diferiți 
prestatori, distribuiți în 
șase baze, care asigu-
ră curățarea poleiului și/
sau zăpezii pe anumite 
secțiuni de drumuri.

Astfel, Baza 1 are dis-
locate utilaje pe raza co-
munelor Gruiu, Periș și 
Corbeanca și are ca sec-
tor de activitate DJ 181, 
(DC 181) DN 1 - Mănăs-
tirea Țigănești, între km. 
0-3+500; DJ 101, Buf-
tea - Tamași - Corbean-
ca - Balotești (DJ 200B), 
între km. 0-16+200; DJ 
101A, Corbeanca - Ostra-
tu, între km. 0-3 și Periș - 
limita jud. Dâmbovița km. 
11+900-14; DJ 101B, Periș 
- Tâncăbești - Vlădiceasca 
- Ciofliceni - Ghermănești 
- Snagov - Gruiu, în-
tre km. 8-34; DJ 101C, 
DN 1 - Siliștea Snagovu-
lui - Șanțu Florești - Gru-
iu, între km. 0-10+820; DJ 
110H, Siliștea Snagovu-
lui, între km. 0-3+700; DJ 
110J, Complex Astoria, în-
tre km.0-2+100; DJ 200B, 
DJ 101 - Balotești - DN 1, 
Săftica între km. 18+800-
25+100; DJ 101N, Ciol-
pani - Izvorani, între km. 
0-3+100; DJ 111, Sna-
gov Palat - Izvorani, între 
km. 0-3+327; DJ 602, li-
mita jud. Giurgiu - DN 
7 - DN 1A, între km. 34-
40; DC 179, Periș (DJ 
101B) - Bălteni - Buriaș - 
limita jud. Dâmbovița, în-
tre km. 0-9+475 și DJ 
602A, DJ 602 - limita jud. 
Dâmbovița - între km. 0-4.

Cantitatea de mate-
riale necesare în această 
iarnă, pentru Baza 1, es-
te de 1.937,60 tone sare și 
3.321,60 mc nisip. Stocul 
este deja asigurat, la toate 
cele 6 baze, cu 30-40% din 
necesar. Utilajele Bazei 1 
sunt: 2 autogredere, 4 în-
cărcătoare frontale, 1 Wo-
lă, 7 autobasculante cu la-
mă și sărăriță și 1 Unimog 
cu lamă, sărăriță și freză.

Baza 2 este localiza-
tă în Balotești, Șos. Dimi-
eni, DJ 200B, iar utilaje-

le sale - 2 autogredere, 
4 încărcătoare frontale, 
1 Wolă, 6 autobasculan-
te cu lamă și sărăriță și 1 
Unimog cu lamă, sărăriță 
și freză acționează pe 
DJ 100, Otopeni - Tu-
nari - Ștefănești, între 
km 0-12+200, DJ 101, 
Balotești (DJ 200B) - 
Căciulați - Moara Vlăsi-
ei - Grădiștea - Sitaru, în-
tre km. 16+200-37+600; 
DJ 101B, Gruiu (DJ 101C) 
- Lipia - Nuci - Merii Petchi 
- limita jud. Ialomița, în-
tre km. 34-47; DJ 101C, 
Lipia - DJ 101, între km. 
14+500-20+850, DJ 
101J, Sitaru - Mănăsti-
rea Sf. Nicolae Balamu-
ci, între km. 0-1+500; DC 
184, Dascălu - Moara Vlă-
siei, între km. 0-6+045; 
DJ 200, Gagu - Grădiștea, 
între km. 19.500-27; DJ 
200B, Centura București 
- Dimieni - DJ 101, între 
km. 8+800-18+800; DJ 
101D, Căciulați (DJ 101) 
- Unitatea Militară, în-
tre km. 0-1+500. Canti-
tatea totală necesară de 
materiale pentru această 
iarnă este, în acest caz, 
de 1.376,91 tone sare și 
2.360,41 mc de nisip.

Baza 3 este localiza-
tă în Dascălu și are în do-
tare 2 autogredere, 2 în-
cărcătoare frontale, 1 Wo-
lă, 5 autobasculante cu la-
mă și sărăriță, 1 Unimog 
cu lamă, sărăriță și freză 

și 1 echipaj de asistență 
tehnică. Zona deservită 
este formată din DJ 100, 
Ștefănești - Găneasa, în-
tre km. 12+220-22; DJ 
200, Centura București - 
Gagu, între km. 6+200-
19+500; DJ 200A, 
Afumați - Petrăchioaia, în-
tre km. 0-8+060; DJ300, 
Pantelimon - Moara Dom-
nească - Șindrilița, între 
km. 3-10+500; DJ 402, 
Măineasca - Gagu, între 
km. 59+550-71 și DC 27, 
DN 2 - Moara Domnească, 
între km. 0+4. Cantitatea 
necesară de sare este de 
973,62 tone, iar aceea de 
nisip este de 1.669,06 mc.

Baza 4 are disloca-
te utilajele - 1 autogreder, 
2 încărcătoare frontale, 
1 Wolă, 4 autobasculan-
te cu lamă și sărăriță și un 
Unimog cu lamă, sărăriță 
și freză - în Cernica și 
Brănești și intervine pe DJ 
100, Găneasa - Cozieni - 
Brănești - Vadu Anei, între 

km. 22-35; DJ 301, Pan-
telimon - Cernica - Tân-
ganu, între km. 0+13; DJ 
301A, Glina - Bălăceanca - 
Poșta, între km. 0-9+200; 
DJ 301B, DN 3 - Pasă-
rea - Piteasca, între km. 
0-4+500; DC 55, Cerni-
ca - Bălăceanca, între km. 
0-3+500. Cantitatea nece-
sară de materiale, pentru 
bază, este de 777,60 tone 
sare și 1.333,02 mc nisip.

Baza 5 este localiza-
tă între comunele Vidra și 
Berceni și acționează cu 
2 autogredere, 3 încăr-
cătoare frontale, 1 Wolă, 
5 autobasculante cu la-
mă și sărăriță și 1 Unimog 
cu lamă, sărăriță și fre-
ză pe sectoare de drum 
de pe DJ 401, Centura 
București - Berceni - Vi-
dra, între km. 6+500-19; 
DJ 401A, Vidra - Sintești - 
Jilava - Măgurele - Braga-
diru, între km. 0-21+550; 
DJ 401D, Dărăști-Ilfov - 
1 Decembrie - Vidra, în-

tre km. 0-14+360; DJ 
400, (DC 101) Măgurele 
- Aluniș - Dărăști-Ilfov, în-
tre km. 0-4+500 și DC 18, 
București - Măgurele, în-
tre km. 0-7+500. Cantita-
tea necesară de materia-
le este de 1.087,38 tone 
sare și 1.864,08 mc nisip.

Și nu în ultimul rând, 
Baza 6, amplasată în 
Domnești, Țegheș are ca 
sector de activitate DJ 
401A, Bragadiru (DN6) - 
Clinceni – Domnești, Dîr-
vari – limita jud. Giur-
giu, între km. 21+550-
27+550 și km. 31+350-
32+350; DJ 601, Autostra-
da A1 – Ciorogârla – limi-
ta jud. Giurgiu, între km. 
0-7; DJ 601A, Roșu – Chi-
ajna – Dragomirești, în-
tre km. 0+500-11+500; 
DJ 602, Centura București 
– Domnești, între km. 
5-21+950 și DJ 143, (DC 
143) Dragomirești Deal – 
Dragomirești Vale – Zurba-
ua, între km. 0-4+970. Ba-

za are în dotare 1 autogre-
der, 2 încărcătoare fronta-
le, 1 Wolă, 4 autobasculan-
te cu lamă și sărăriță și 1 
Unimog cu lamă, sărăriță și 
freză. Necesarul de materi-
al este de 848,16 tone sa-
re și de 1.453,98 mc nisip.

De asemenea, în 
caz de nevoie, Serviciul 
de Întreținere Drumuri 
Județene din cadrul CJI 
va acționa pe drumurile 
județene din Ilfov cu uti-
lajele din dotare - 1 Uni-
mog cu freză, 1 Unimog 
cu lamă și sărăriță, 2 au-
tobasculante cu lamă și 
sărăriță și 1 încărcător 
frontal. Stocul de material 
antiderapant este de 150 
tone sare și 300 mc nisip. 

CJI a achiziționat 
și 110 tone de colorură 
de calciu, care va fi dis-
tribuită celor 6 baze de 
deszăpezire pentru a fi 
împrăștiată atunci când 
condițiile meteo impun 
acest lucru.

Bazele de deszăpezire din judeţ sunt 
pregătite de iarnă
Județul Ilfov s-a pregătit bine pentru iarnă, iar conducerea Consiliului 
Județean Ilfov dă asigurări că nu vor fi probleme pe drumurile județene. 
Vincențiu Voicu, vicepreședintele CJI, a inspectat chiar de la sfârșitul lunii 
noiembrie bazele de deszăpezire și declara atunci că ”aprovizionarea cu 
materiale antiderapante se află în grafic și, la fel, pregătirea corespunzătoare 
a celor 85 de utilaje (autogredere, vole, încărcătoare frontale, autobasculante 
cu lamă și sărăriță, utilaje multifuncționale Unimog dotate cu lamă, sărăriță și 
freză). Utilajele multifuncționale și autobasculantele sunt dotate cu GPS-uri, 
pentru a putea fi localizate cu ușurință. Fiecare bază de deszăpezire are un 
echipaj care va asigura non-stop asistență tehnică. Pentru a preveni blocajele 
rutiere, în zonele cunoscute pentru acumulări de zăpadă, echipa constituită 
de Serviciul de Întreținere Drumuri Județene din subordinea Consiliului 
Județean Ilfov a montat 20 de kilometri de parazăpezi. Responsabilitatea 
întreținerii drmurilor comunale și sătești din județ precum și deszăpezirea lor 
revine primăriilor. Considerăm că suntem pregătiți pentru sezonul rece”.
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