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H'TARARE,
privind aprobarea misurilor suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Ia nivelul comunei Josenii Birgiului

Comitetul Local pentru Situafii de Urgenld Josenii Bdrgdului, actualizat p.'in
Dispozilia primarului comunei Josenii Bdrgiului nr. 48 din 10.03 .2020;

Intrunit astdzi 12.03.2020, ora 10,00, in ;edin!6 ordinard de lucru;
-avind in vedere:

-mdsurile cuprinse in procesul verbal nr. 1260 din 12.03 .2020, incheiat cu ocazia
qedinlei ordinare a Comitetului local pentru Situatii de Urgenfd Josenii Bdrgdului;
-in conformitate cu:

-prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din Ordonanla de Urgentd a
Guvernului Romdniei nr. 5712019, cu completdrile ulterioare, privind Codul
administrativ;

-prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei rc. 55712016 din 3 august 2016,
privind managementul tipurilor de risc;

-prevederile din Ordinul 459/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaliilor de urgenfd generate de fenomene hidrometeorologice periculoase
av6nd ca efect producerea de inunda{ii, secetd hidrologicd, precum qi incidente/accidente
la construc{ii hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de api gi poludri marine in
zona costierS*);

-prevedrile Ordonantei de Urgen{6 a Guvernului Romdniei nr. 2l/2004 privind
Sistemul Nafional de Management al Situa{iilor de Urgen{[, aprobatd prin Legea nr. 15

din 28.02.2005, pentru aprobarea Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr. 2l/2004
privind Sistemul Na{ional de Management al Situaliilor de Urgentd, cu modificirile
ulterioare;

-HotdrArea Comitetului Nalional pentru Situafii Speciale de Urgenfd, tr. 6 din
9.03.2020 privind aprobareaunormdsuri suplimentare de combatere anoului Coronavirus

In temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din dispozilia primarului comunei nr. 749
din 18.11.20t04, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea, atributiile qi

funclionarea comitetului local pentru situalii de urgen!6, cu actualizdrile ulterioare;
HOTARA$TE:

Art.L.- Se instituie obliga{ia pentru unitSlile de alimenta{ie publicd de pe rcza comunei
Josenii Bdrgdului de a lua mdsuri in privinfa:

a)-dezinfec{iei frecvente a suprafelelor expuse(balustrade, coquri de cumpdr5turi,
clanle de uqi, grupuri sanitare, etc)

b)-instituirea de mdsuri proprii privind evitarea aglomerdrii de persoane, ?n special
in zonele caselor de marcat, in spaliile comerciale.
Art.2.-Instituliile publice qi private au obliga,tia de a asigura la toalete material destinat

igienei personale (sdpun, prosoape de hdrtie, uscbtoare de mdini), dezinfec{ia frecventi a
c-lanplor, uqilor, precum qi a altor suprafele expuse (mese de qedinfd, birouri, balustrade,
etc.)
Art.3.-Se vor transmite circulare cdtre institufiile publice qi private de pe raza comunei

in vederea analizdni posibilitedi desfiqur6rii muncii la domiciliu pentru o parte din
personal, in temeiul dispoziliilor art. 108-110 din Legeanr.53/2003 Codul Muncii,



coroborat cu art. 2 d-i+,Legea nr. 8I/2018, privind reglementarea activitdlii de telemunca,
acolo unde este posibil.
Ar!.i.-Se suspendd desf[qurarea reuniunilor sau inchirierea cdminelor culturale pentru

nqnfi,_boJeze, inmormAnt[ri p?lg pe data de 31 .03.2020, cu posibilitate de prelungire.

^ 
Art.S.-Pia{a din localitateaMijlocenii B{g6ului, care se finb regulatin fieiare sai'tamana

in.ziug49.tlt.ti, se inchide p.up pe data de 31 .03.2020, cu posi=bilitate de prelungire.
Art.6.-(1)Se recomandd cultelor religioase de pe rzza comunei Josenii BdrgEului sE

suspende oficierea slujbelor de duminica pdnd pe data de 31 .03.2020, cu posifilitate de
prelungire.

. (2).Se recomand6 cultelor religioase de pe raza comunei Josenii Bdrgdului sI
convingd aparlindtorii ca mesele dupd inmormintare sd fie organizate in regim delatering,
la poart6.
Art.7.-Cu ducerea la-indeplinirg g prevederilor prezentei Hotdrdri se incredinleazd

primarul comunei-Josenii -Bdrgdului qi Centrul operativ pentru situalii de urgenldacuilizat
prin Dispoziliaprimarului comunei Josenii BArgduluinr.49 din 10.03 .20t0.
Art.8.-Prezenta Hotdr0re a fost adoptatd cu un numdr de 9 voturi pentru, _/_ voturi

impotrivd, __1_ablineri, din numdrul de 9 membrii prezen{i la qedin{E.
Art.9.-Prezentahotdrdre se comunicd cu :

-Comitetul Judelean pentru Situafii de Urgen{6 Bistrila-Ndsdud;
-Primarul comunei Josenii Bdrgdului;
-Centrul Operativ pentru Situalii de Urgen!6 Josenii Bdrgiului.

Nr. l din 12.03.2020


