ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA nr.2
din 23 martie 2020

Privind: punerea in aplicare a Ordonanței militare nr.2 din 21.03.2020 și a
Hotărârii nr.25 din 20.03.2020 a CJSU Galați și luarea măsurilor in scopul
prevenirii extinderii imbolnavirilor cu COVID-19 la nivelul UAT.Comuna
OANCEA

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Oancea
- Având in vedere prevederile O.U.G.nr.21/2004 privind Sistemul National
de Management al Situatiilor de Urgenta;
- Având in vedere prevederile H.G.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- Ordonanța militara nr.2/21.03.2020;
- Având in vedere prevederile Hotărârii nr.25/2020 a C.J.S.U. Galați
- Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU. Oancea din data de
23.03.2020;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează
numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire și limitarea răspândirii
infecțiilor cu COVID-19 și evitarea formării de grupuri de persoane (mai mare de 3
persoane care nu locuiesc împreună).
Art.2 Se recomandă ca în intervalul orar 6,00 – 22,00 circulația persoanelor
în afara gospodăriei/locuinței să se efectueze pentru următoarele motive:
a) deplasarea la/de la locul de muncă pentru persoanele a cărei activitate
profesională nu poate fi amânată sau desfășurată la distanță;
b) pentru asigurarea bunurilor care acoperă necesitățile de bază;
c) pentru asistență medicală care nu necesită amânare;
d) pentru motive justificate, precum îngrijire/însoțire copil , asistența
persoanelor vârstnice bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de
familie;
Art.3 (1) In intervalul orar 22,00 – 6,00 circulația persoanelor în afara
gospodăriei/locuinței este permisă pentru motivele prevăzute la art.2.

(2) pentru verificarea motivului deplasării de orice fel, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu,
adeverința eliberată de angajator, declarație pe proprie răspundere completată în
prealabil ( modelul se găsește pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne).
Art. 4 Persoanele aflate în autoizolare care părăsesc locuința/gospodăria și
care sunt găsite de organele abilitate sunt considerate persoane cu risc de
contagiune și se plasează în carantină instituționalizată.
Art.5 (1) Compartimentul de asistență socială va identifica și întocmi situația
cu persoanele peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor în vederea
asigurării sprijinului necesar pentru limitarea expunerii acestora în afara locuinței;
(2) Compartimentul de asistență socială va identifica prin orice mijloace
persoanele ce aparțin categoriilor vulnerabile (în special copiii lăsați singuri acasă,
copii a i căror părinți se află în autoizolare, persoane cu incapacitate fizică sau
mentală aflate în imposibilitatea de a se ajuta și de a beneficia de toate măsurile de
protecție socială);
Art.6 Se va achiziționa săpun și alte materiale pentru persoanele vulnerabile
aflate în imposibilitatea de ași procura singuri.
Art.7 În vederea evitării transmiterii interumane a coronavirusului și apariția
unor eventuale îmbolnăviri, pentru persoanele considerate vulnerabile, se va
distribui câte 1 mc de apă gratuit.
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