
          JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 

                                  COMUNA RĂSCĂEȚI 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ RĂSCĂEȚI 

 

HOTARAREA NR. 1/17.03.2020 
privind instituirea si popularizarea masurilor de protectie specifica la nivelul comunei Răscăeți 

 

 Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Răscăeți, intrunit in sedinta extraordinara in 
data de 17 martie 2020, ora 10.30, sub conducerea Presedintelui, domnul Buibăr Iulian, 

 Avand in vedere: 

- prevederile art.24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii de Urgenta, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- declararea starii de urgenta la nivel national incepand cu data de 16 martie 2020; 
- in contextul riscului iminent de raspandire a infectiei cu COVID 19; 
- In temeiul prevederilor art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii 

de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se restrictioneaza accesul cetatenilor in incinta sediului Primariei comunei Răscăeți si a 
Consiliului local Răscăeți pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii. Nu se va permite 
accesul a mai mult de două persoane în același timp. Programul de lucru cu publicul este de luni până 
vineri, între orele 9 – 12. 

 Art.2 Personalul primăriei va asigura, conform regulamentului propriu, permanența la sediu. 

 Art.3. Se suspendă deplasarile comisiilor formate din salariati ai Primariei comunei Răscăeți in 
teritoriu pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii. 

 Art.4. Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile publice, biserici si operatorii economici de 
a lua masuri de dezinfectare a tuturor spatiilor si obiectelor care intra in contact cu publicul . 

 Art.5 Se aproba instituirea obligatiei pentru institutiile de alimentatie publica (magazine, baruri) 
de a lua masuri in privinta: 

- dezinfectiei frecvente la un interval de 4 ore a  tuturor suprafetelor; 
- evitarea aglomeratiei, restrictionarea accesului concomitent a mai multor membri ai unei 

familii;  cei care așteaptă afară,  trebuie să păstreze distanța de min.1 m unii față de ceilalți 
- restrictionarea accesului minorilor in incinta. 
- În funcție de spațiu, în incintă nu va fi permis accesul decât 1- max 3 persoane 
- Programul de măsuri zilnice pentru igienizare va fi pus la dispoziția C.L.S.U. Răscăeți 



 Art.6 Se instituie obligatia fiecarei institutii sau operator economic sa puna  la dispozitie in locuri 
vizibile, la intrare, dezinfectanti . 
  

Art. 7 Pe o perioadă de 30 zile, care poate fi prelungită, se interzic toate manifestările sportive. 
Stadionul și terenul de sport vor fi închise. 
  

Art.8 Cetatenii comunei Răscăeți au obligatia sa informeze de îndata Comitetul local pentru 
situatii de urgenta Răscăeți, la numarul de telefon 0766485641- viceprimar,  daca  au cunostinta despre 
persoanele care s-au intors recent din strainatate, indiferent de tara din care sosesc. 
  

Art. 9 Pentru persoanele izolate și care nu au rude care să le facă aprovizionarea se vor desemna 
delegați din primărie   în colaborare cu operatorii economici care să la ducă la domiciliu cele  necesare. 
              

Art. 10 Se instituie obligația aparținătorilor de a depune trupurile persoanelor decedate la Capelă. 
În incinta Capelei, pe perioada priveghiului, nu vor sta mai mult de 2 persoane în același timp. Se va 
limita prezența rudelor care vin din țară /străinătate dacă depășesc gradul III de rudenie. 
  

Art.11 Orice încălcare a prevederilor prezentei Hotărâri va fi încadrată la art.352 Cod penal – 
zădărnicirea combaterii bolilor, pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. 
  

Art. 12 Prezenta Hotărâre a fi adusă la cunoștința instituțiilor, operatorilor economici, parohiilor 
de pe raza  comunei și va fi popularizată prin toate mijloacele pentru ca toți cetățenii să fie informați, 
inclusiv cu privire la cele 10 recomandări ale Miniterului Sănătății: 

- Spălați-vă mâinile cu săpun de mai multe ori! 
- Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute! 
- Nu vă atingeți ochii,  nasul și gura cu mâinile! 
- Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți! 
- Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât dacă vă prescrie medicul! 
- Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de alcool sau clor! 
- Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnavi sau în cazul în 

care acordați asistență persoanelor bolnave! 
- Sunați la 112 doar pentru urgențe! 
- Pentru orice informații legate de Coronavirus, sunați la DSP D-ța – 0786930676 și Telverde – 

0800800358! 
- Evitați părăsirea domiciliului, cu excepția cazurilor de urgență! 

 

 

PREȘEDINTE, 

BUIBĂR IULIAN      


