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D I S P O Z I ŢI A
Nr.114 din 04.03.2020
privind desemnarea persoanei care asigură relația cu persoanele aflate în
autoizolare voluntară de pe raza comunei Doljești
Domnul Șoican Iosif, primarul comunei Doljești, judeţul Neamţ;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 2 din 24.02.2020 a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență, cu prevederile Hotărârilor nr. 4 din 24.02.2020 și
nr. 5 din 02.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț,
Având în vedere Ordinul nr. 313/26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru
instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgen ță de sănătate publică
internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei,
În temeiul prevederilor art. 155 alin.1, lit.d, art. 196 alin.1, lit.b, din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
D I S P U N:
Art. 1 Se desemnează d-l ADOCHIȚEI GHEORGHE – șef al Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate a Primarului
comunei Doljești – ca persoană responsabilă cu asigurarea relației cu persoanele aflate
în izolare voluntară și care va participa la instruirea efectuată de Direcția de Sănătate
Publică Neamț, in vederea aplicării prevederilor art. 8 și 9 din Hotărârea nr. 5 din
02.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
Art. 2 Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziție la
Instituția Prefectului județul Neamț, autorităţilor în cauză, persoanei desemnate și o va
afișa la sediul Primăriei Doljești.
PRIMAR,
ȘOICAN IOSIF
Aviz de legalitate,
Secretarul general al comunei,
Mihaela Cezar
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ...
în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al ............... comunică dispozițiile primarului ............... prefectului în cel mult
10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condi țiile legii, prin grija secretarului
general al ..................”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno știn ță publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”

