
IUDETUL 9Ol,l
COMUNA BARCA

coMITETUL LocAL PENTRU SITUATII on uncrulA
HorAnanEA Nr. 3 DIN 13.03.2020

Comitetul Local Pentru Situalii De Urgenfi, constituit prin Dispozilia Primarului
,Comunei BARCA nr. 185/13.03.2020 intrunit in gedinga extraordinari din data de

L3.03.2020,

|inAnd seama de:

Procesul verbal al sedinlei Comitetului Local Pentru Situalii De Urgenli din data

de13.03.2020 tnregistrat sub nr 18061L3.03.2020 .prin care se hotirigte luare de

misuri in vederea - Gestionarii situatiilor de urgenta generate de

posibititatea raspaondirii virusului COVID -79 la nivelul comunei Barca

Dispoziliile art.4 alin.4, art.9, alin.(2), [3) si (4) lit.d HG 1497/2004 privind structura

organizatoricS, atribufiile, functionarea gi dotarea comitetelor 9i centrelor operative

pentru situalii de urgen;5,

Dispozifiil e art.4 alin.l llt.,,a,, $i .c, din Ordonan[a de Urgentl nt. 2L/2004 privind
Sistemul Nalional de Management al Situatiilor de Urgen;i aprobati prin Legea

L512005,

HOTARASTEt

ART.I -Pe durata situaliei de urgenli gi a stirilor potengial generatoare de situalii
de urgenli se vor lua misuri de avertizare a populaliei, instituliilor 9i agenlilor

economici precum gi limitarea raspandirii virusului.

ART.2-Se aprobl umatoarele misuri :

7. Se sisteaza pe durata suspendarii cursurilor scolare toate activitatile, de tip

after school , culturale, sportive, stiintifice , artistice sau de divertisment la care

participa coPii.

2. Pe durata suspendarii cursurilor institutiile publice si private vor lua masuri

pentru asigurarea flexibilitatii programului de lucru al angajatilor - parinti ai

copiilor cuprinsi in grupa de virsta 0-14 ani pentru care nu poate fi asigurata

suprevegherea.

3. Se inchide Targul de saptamana din comuna Barca pe durata nedeterminata.

4. Se interzic orice fel de activitati comerciale ambulante pe domeniul public al

comunei Barca.

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se tncredinleazi primarul

comunei BARCA, in calitate de pregedinte al Comitetului Local pentru Situalii de Urgenli
gi SVSU din cadrul Primiriei BARCA.

Art.4- Prezenta hotir0re se'
serviciile gi compartimentele din
comunei BARCA.

va aduce la cunogtiinld publici 9i se comunici cltre
aparatul de specialitate cAt gi Consiliului Local al

PRE$EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII
PRIMARUL COMUNEI BARCA

DE URGENTA


