
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI DOLJE TIȘ

HOTĂRÂREA nr. 3   din 23 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri suplimentare  în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus

SARS – CoV-2 pe teritoriul Comunei DOLJE TIȘ

Comitetul  Local  pentru  Situa ii  de  Urgen ă  al  comunei  DOLJE TI  întrunit  în  edin aț ț Ș ș ț
extraordinară,

inând seama de prevederile legale:Ț
o Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgen ă la nivel na ionalț ț
o Art.2 lit.a), art. 4 lit. c) i d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004ș

privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ă, cu modificările i completărileț ț ț ș
ulterioare

o O.G. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc
o Ordonan a militară nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;ț
o Ordonan ei  de  Urgen ă  nr.  30/2020  pentru  modificarea  i  completarea  unor  acteț ț ș

normative, precum i pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protec iei sociale în contextul situa ieiș ț ț
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

Luând  în  considerare  evolu ia  epidemiologică  la  nivelul  teritoriului  României,  precum  iț ș
prognozele  de  cre tere  a  numărului  de  cazuri  de  infectare  în  perioadaimediat  următoare  cuș
Coronavirusul SARS – Cov -2, aspecte ce necesită luarea unor măsuri  excep ionaleț

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la   H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările i completările ulterioareș

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă  ”PLANUL DE MĂSURI PENTRU GESTIONAREA INFEC IILORȚ
CU CORONAVIRUS COVID - 19 LA NIVELUL COMUNEI DOLJE TI„Ș  prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre 

Art.2. Prezenta  hotărâre  se  comunică  personalului  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Dolje ti i serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentruș ș
Situa ii de Urgen ă constituit la nivelul Comunei Dolje tiț ț ș   în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor
dispuse i se aduce la cuno tin ă publică prin afi are.ș ș ț ș

Pre edintele Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen ăș ț ț
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