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COMITETUT LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
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HOTARAREA Nr. 2 DIN OL.O3.2O2O

Comitetul Local Pentru Situalii De LJrgenli, intrunit in gedinla extraordinari din data

de 01.03.2020;
Vazand adresa nr 2L74/26,02,2020 a Institutiei prefectului judetului Dolj privind,,

Masuri pentru limitarea si prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus Ia nivelul
judetului Dolj ,,. ;

Avand in vedere Dispozitia nr 523/25.02.2020 a Ministerului de interne
Departamentul pentru Situatii de urgenta referitoare la masurile necesare pentru

gestionarea infectiilor cu coronavirus pe teritoriul Romaniei;
In conformitate cu dispoziliile art.4 alin.4, art.9, alin.(2), [3) ;i (4) lit.d HG L49t/2004

privincl structura organizatorici, atribuliile, funclionarea gi dotarea comitetelor 9i

centrelor operative pentru situatii de urgenti,
- In temeiul dispoziliilor art.A, alin.l lit.,,a,, gi,,c,, art 22 din Ordonanla de Urgenld nr.

21,/2004 privind Sistemul Nafional de Management al Situagiilor de UrgengS aprobatl prin
Legea L5/2005;

H0TARA$rE

ART. 1.. Postul de politie Barca are sarcina monitorizarii persoanelor aflate in
izolare la domiciliu

Art 2. Cabinetele de meclicina familiei din comuna Barca vor monitoriza
persoanele aflate in izolare la domiciliu si vor pune la dispozitia CLSU Barca si DSP

ilolj orice modificare intervenita in starea de sanatate a persoanelor izolate la

domiciliu.
Art 3 Primaria comunei Barca va lua masuri pentru sprijinirea cetatenilor in

vederea asigurarii alimentatiei de baza necesare si a altor necesitati de trai pe

perioada cat acestia se afla in izolare la domiciliu . Persoanele desemnate de primar

sa se deplaseze la domiciliul celor aflati in aceasta situatie vor purta masti , manusi

de protectie si halate de protectie asigurate de autoritatea locala.

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se incredinleazd, primarul

comunei BARCA, in calitate de pregedinte al Comitetului Local pentru Situagii de Urgenli ;i
SVSU din cadrul Primlriei BARCA.

Art.S- Prezenta hotirAre se va aduce la cunogtiinli publicd gi se comunici cltre
serviciile gi compartimentele din aparatul de specialitate cAt;i Consiliului Local al comunei

BARCA.

PRE$EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMARUL COMUNEI BARCA
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