
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL 

COMUNEI DOLJE TIȘ

HOTĂRÂRE

Nr. 2 din 13.03.2020

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1 din 06.03.2020 a

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dolje tiș

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI DOLJE TIȘ

    Luând act de :

- hotărârea nr. 8 din 12.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind 

modificarea şi completarea Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Neamţ.

- hotărârea nr. 5 din 02.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind 

modificarea şi completarea Hotărârii nr. 4 din 24.02.2020 a Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Neamţ.

- adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ nr. 3629 din 06.03.2020 şi a Direcţiei de 

Sănătate Publică nr. 2400 din 05.03.2020 prin care ni se aduce la cunoştinţă că pe raza 

comunei se afla o persoana autoizolată la domiciliu  .

     În temeiul prevederilor OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă „Planul de măsuri pentru prevenirea infecţiilor cu coronavirus COVID19

de pe raza Comunei Dolje ti”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.ș

Art. 2. Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dolje ti va comunica prezenta hotărâre ș

persoanelor interesate.

PREŞEDINTELE C.L.S.U.,

PRIMAR,

OICAN IOSIFȘ



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMUNA DOLJE TIȘ
JUDEŢUL NEAMŢ

Anexa 1 la Hotărârea nr. 2 din 13 martie 2020

                           

PLANUL  DE MĂSURI
pentru prevenirea infecţiilor cu coronavirus COVID19

de pe raza Comunei Dolje tiș

    

1. Alocarea fondurilor, din bugetul local al Comunei Dolje ti, necesareș
pentru  asigurarea  alimentaţiei  şi  apei  de  consum  la  solicitarea
persoanelor aflate în perioada de izolare la domiciliu .

     
     TERMEN :  permanent
     RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ
                            
2. Informarea  cetăţenilor  prin  toate  canalele  de  comunicare  inclusiv

prin afişarea de pliante în toate zonele publice de pe raza comunei cu
privire  la  cele  10  recomandări  ale  Ministerului  Sănătăţii  pentru
protejarea  sănătaţii  în  vederea  reducerii  şi  transmiterii  virusului
conform pliantelor ataşate.

     TERMEN :  permanent
     RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ
                                        
3. Cetăţenii veniţi din zonele de risc din afara ţării sunt obligaţi să işi

anunţe prezenţa în localitate pentru a primi recomandări cu privire la
conduita necesară.

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ



4. Restricţionarea activităţilor culturale, stiinţifice, artistice, religioase,
sportive şi divertisment, în spaţii închise, cu participarea a peste 100
de persoane, până la data de 31.03.2020.

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ

5. Se suspendă activităţile de tip oboare, târguri,  bazare, începand cu
data de 13.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea  de
prelungire,  aceste  urmând  a  fi  închise  de  către  autorităţile
administraţiei publice locale.

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ

6. Accesul este restricţionat  în sediul  primăriei  începând  cu data de
13.03.2020 până la data de 31.03.2020, în vederea limitării  riscului
de  infecţie  şi  răspândire  cu   noul  coronavirus  .  Fac  excepţie
persoanele ce au nevoie la serviciul de stare civilă, în cazul deceselor
şi la biroul de plată a impozitelor şi taxelor locale . Pentru obţinerea
unor documente , solicitarea însoţită cu actele doveditoare, se va face
prin  următoarele  modalităţi  :  telefonic  la  numărul  de  telefon  :
0233780514, prin fax la numărul de telefon : 0233780757, prin e-
mail : primcomdoljesti@yahoo.com,  prin poştă sau curierat la adresa
Primăriei Comunei Dolje ti strada tefan cel Mare i Sfânt, numărulș Ș ș
44 , sat Dolje ti,  comuna Dolje ti,  judetul Neamţ. Funcţionarii dinș ș
cadrul  aparatului de specialitate al primarului Comunei Dolje ti îşiș
vor desfăşura activitatea în cadrul instituiţiei, în program normal , iar
pentru informaţii pot fi contactaţi telefonic , de luni până vineri, între
orele 08.00 - 16.00 la numerele de telefon prevăzute în anexa 2 la
prezenta hotărâre. 

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


7. Toate  instituţiile  publice  şi  private  vor  aplica  măsura  asigurării
materialelor destinate igienei personale la toaletă ( săpun, prosoape
de hârtie , uscătoare de mâini) dezinfecţia frecventă a clanţelor uşilor
precum şi a altor suprafeţe expuse ( mese conferinţe, birouri, etc.)

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ

8. Se închid spaţiile publice (bibliotecă comunală, teren de sport, loc de
joaca ) , începând cu data de 13.03.2020 până la data de 31.03.2020,
cu posibilitatea  de prelungire.

         TERMEN :  permanent
           RASPUNDE : VICEPRIMAR- ENACHE VIRGIL
                                ŞEF SVSU – ADOCHI EI GHEORGHEȚ

                                                             SEF S.V.S.U.,
                                                        ADOCHI EI GHEORGHEȚ

       

      COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
                                         PRESEDINTE,
                                              PRIMAR,

                                         OICAN IOSIFȘ

Anexa nr.2 la HCLSU nr.2 din 13.03.2020



Nr.crt
.

Numele i prenumeleș Func ia  de inută  siț ț
compartiment lucru

Nr. Telefon serviciu

1 OICAN IOSIFȘ PRIMAR 0729942578
2 ENACHE VIRGIL VICEPRIMAR 0736628806
3 ADOCHI EI GHEORGHEȚ ef  Serviciu  situa iiȘ ț

de urgen ăț
0728927803

4 CEZAR MIHAELA secretar general 0728927810
5 ADOCHI EI MARIAȚ Inspector  financiar,

contabil
0729942576

6 LIAHU MARIA Inspector  impozite  si
taxe

0728927807

7 BLAJ ANICUTA referent  impozite  si
taxe

0733020256

8 HUSARIU EMIL referent  impozite  si
taxe

0733020260

9 MOLODOI TONIA referent urbanism 0728927804
10 FARAOANU MONICA Referent  registru

agricol
0728927806

11 MIHAI OTILIA-IONELA Inspector  registru
agricol

0736628809

12 BĂLĂUCĂ GINA Inspector  achizitii
publice

0733949474

13 CHICHIRI Ă MIHAELAȚ Inspector  asisten ăț
socială

0728927805

14 DASCĂLU MĂRIU AȚ Bibliotecar  -
Biblioteca comunală

0733020264

15 CRÎ MĂRUC MARIAȘ Consilier  cabinet
primar

0728927808


