ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ STOICĂNEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 19.03.2020
Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor
cu coronavirus pe teritoriul comunei Stoicănești, județul Olt

Comitetul Local pentru situații de Urgență Stoicănești, întrunit în ședința din data
de 19.03.2020,

Având în vedere:
- nivelul de gravitate și efectele produse de infecția cu coronavirusul COVID
19, precum și informările preliminare primite de la Instituția Prefectului

- Județul

Olt ;
- art. 24 din O.U.G. Nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management
al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din

Regulamentul – cadru privind structura

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
- Dispoziția nr. 50/19.03.2020 privind modificarea componenței Comitetului
Local pentru situații de Urgență Stoicănești;
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În temeiul art. 155 alin. (1) lit.d), alin.(5) lit.b) din O.U.G. Nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă inițierea unei campanii de informare a populației privind
măsurile de prevenire pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul
comunei Stoicănești, prin afișare la sediul Primăriei comunei Stoicănești, la sediul
oficiului poștal și magazinele din comună, precum și pe site-ul Primăriei Stoicănești.
Art. 2. Se instituie obligația pentru toate unitățile de alimentație publică de
pe raza localității de a dezinfecta suprafețele în mod frecvent , amplasarea unui
covor cu dezinfectant la intrare în incintă și de a dispune măsuri pentru evitarea
aglomerației de persoane în aceste spații comerciale.
Art. 3. Începând cu data de 19.03.2020 se suspendă temporar audiențele cu
publicul ale primarului , viceprimarului și secretarului general al comunei
Stoicănești, putând fi transmise solicitări telefonic /fax la nr. 0249487131,
0249487001, la adresa de e-mail: contact@primariastoicanesti.ro sau prin poștă.
Art. 4. În cazul persoanelor izolate la domiciliu, a căror evidență va fi
comunicată de către Direcția de Sănătate Publică Olt, aprovizionarea acestora cu
alimente, apă potabilă, medicamente, va fi

asigurată de către Primăria comunei

Stoicănești, sub coordonarea C.L.S.U. Stoicănești, prin asistentul medical comunitar
și alt lucrător din cadrul Primăriei. Pentru îndeplinirea acestei obligații, persoanele
menționate anterior vor prelua solicitările și contravaloarea bunurilor solicitate de
la persoanele pentru care s-a dispus măsura izolării.
Art. 5. Se stabilește în incinta Casei Sportive , locul de izolare la domiciliu
pentru persoanele care sunt refuzate de familie sau nu au domiciliu

pe raza
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localității.
Art. 6. Se iau măsuri de siguranță sporite în cadrul Primăriei comunei
Stoicănești, prin intermediul unui agent de pază care va permite accesul în incintă ,
la parterul instituției numai în hol, la relații cu publicul, o singură persoană, iar la
etajul instituției un număr de maxim 2 persoane care vor staționa pe holul instituției.
Accesul în instituție se va face numai pentru probleme urgente.
Art. 7. Se desemnează, prin dispoziția primarului comunei Stoicăneși, d-l
viceprimar, Dogaru Aurelian, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor, în conformitate cu prevederile

art. 29 din O.U.G. Nr. 1/1999, cu

modificările și completările ulterioare.
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la
sediul și pe site-ul instituției , la sediul oficiului poștal și câteva puncte din centrul
localității.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ STOICĂNEȘTI
PRIMAR,
MARIUS PREOTEASA
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