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Utilajele de deszăpezire a drumurilor județene vor fi monitorizate prin
sistem GPS
Astăzi, 30 decembrie, la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iași, a avut loc prezentarea sistemului GPS montat
pe utilajele de deszăpezire. Acesta este accesibil și pe internet, prin
accesarea paginii electronice a Consiliului Județean Iași, www.icc.ro.
„Suntem singurul judeţ din ţară care face public sistemul GPS al utilajelor
de deszăpezire. Toate persoanele interesate au la dispoziţie un link pe
internet unde vor putea vedea ceea ce se întâmplă în privința operaţiunilor
de deszăpezire. Prin accesarea paginii de internet a Consiliului Judeţean,
ieșenii pot vedea, în timp real, ce utilaje operează. De asemenea, acest link
va fi folosit şi de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care vor
putea vedea imediat, atunci când este o situație de urgență, ce utilaje sunt
mai aproape de acel loc, optimizând astfel foarte mult timpii de răspuns. Pe
de o parte, câştigă toţi cetăţenii Iaşului pentru că au o bază de date rapid și
ușor de chestionat. Pe de altă parte, câştigă Judeţul Iași, prin Consiliul
Judeţean şi Direcţia de Drumuri, pentru că această bază de date ne spune
cu exactitate când a intervenit utilajul, pe ce traseu și cu ce timpi, astfel
încât toate acele raportări care se făceau din pix nu vor mai exista. Nimeni
nu mai poate face niciun fel de perturbare. Cât se munceşte, atât se plăteşte.
Toate resursele de intervenţie sunt transparente”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași.
Sistemul a fost achiziționat de la SC Isys Professional SRL București,
valoarea contractului fiind de aproape 75.000 de lei, fără TVA. Valoarea
contractului este pe toată perioada contractului de deszăpezire (4 ani).

