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•

Hotararea nr. 2/17.03.2020
privind aprobarea masurilor suplimentare ne~esare pentru
gestionarea infectiilor cu COVID-19 pe teritoriul ora~ului Negre~ti,
judetul Vaslui

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
data de 17 martie 2020, ora 10,00

Negre~ti,

intrunit in

~edinta

in

avand in vedere:
- Dispozitia nr. 117/10 martie 2020, privind constituirea componentei
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Negre~ti;
- Hotararea nr. 5/16.03.2020 privind aprobarea masurilor suplimentare
necesare pentru gestionarea infectiilor cu COVID-19 pe teritoriul judetului
Vaslui, a Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui;
- Hotararea nr. 6/6.03.2020, Hotararea nr. 7/7.03.2020, Hotararea nr.
8/9.03.2020, Hotararea nr. 9/14.03.2020 a Grupului de suport tehnico - ~tiintific
privind gestionarea bolilor inalt - contagioase pe teritoriul Romaniei;
- H.G. nr.1491/2004 regulamentul - cadru privind structura organizatorica,
atributiile ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operativ pentru situatii de urgenta,
art.10, alin.(3);
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise COVID-19;
in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 21/2004
privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta, cu modificarile
~i completarile ulterioare,
Hotara~te:

Art.1 - incepand cu data de 17 martie 2020, se restrictioneaza accesul
cetatenilor astfel:
'
- accesul persoanelor in Primaria ora~ului Negre~ti, precum ~i in institutiile
subordonate Consiliului Local al ora~ului Negre~ti, se face doar in spatiile
destinate relatiei directe cu cetatenii ~i in numar limitat;
- toate solicitarile ~i raspunsurile din partea ~i catre cetateni/institutii se vor
realiza, pe cat posibil, pe cale electronica prin intermediul Primariei ora~ului
Negre~ti, e-mail: inforpnegresti@gmail.com;
- in cazul unor situatii exceptionale, in sediul Primariei ora~ului N egre~ti
accesul va fi permis doar catre biroul registratura, in vederea ridicarii/depunerii
de documente;

- plata tuturor obligatiilor fiscale se va face de preferat prin mijloace
electronice de plata (internet banking) sau online, pe www .ghiseul.ro (detalii pe
site-ul Primariei Negre~ti www.negresti.ro.

Art.2 - Spatiile comerciale ~i agentii economici de pe raza ora~ului Negre~ti
au obligatia respectarii ~i aplicarii tuturor masurilor impuse pentru a preveni
raspandirea coronavirusului (igienizare, dezinfectie ), din proprie initiativa.
Totodata, comerciantii vor anunta periodic ~i vor impune utilizatorilor spatiilor
respective obligatia pastrarii distantei de minim 2 metri intre ei.
Art.3 - Incepand cu data de 17 martie 2020, fiecare vanzator din Piata
ora~ului Negre~ti, are obligatia de a purta masca ~i manu~i de protectie.
De asemenea, produsele expuse la vanzare vor fi protejate cu folie
transparenta.
Art.4 - Politia locala Negre~ti va intensifica actiunile de verificare In piata
ora~ului Negre~ti ~i spatiile private, pentru a evita expunerea produselor la
vanzare pe jos.
Art.5 - incepand cu data de 17 martie 2020 Directia de Asistenta Sociala
va sista efectuarea anchetelor sociale, exceptie racand doar cazurile de
extrema urgenta.
Negre~ti

Art.6 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre toate structurile
implicate ~i se va comunica tuturor institutiilor ~i persoanelor interesate.
Data astazi, 17 martie 2020

Pre~edintele

FF/YAM/PG

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta

Negre~ti,

