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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 25.03.2020, ora 14:00, cu ocazia întrunirii Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă Uricani.
Convocarea acestuia s-a facut telefonic la solicitarea președintelui C.L.S.U Uricani, d-l
Primar Buhăescu Danut ca urmare a primirii Ordonanței militare nr. 3 di 24.03.2020, referitoare
la noile măsuri necesare pentru gestionarea infecţiilor cu CORONAVIRUS.
Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de
Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 – 5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Sunt prezenți la sedința Comitetului Local pentru Situatii de Urgența Uricani:
Președinte
Vicepreședinte
Membrii:

Buhăescu Dănuț
Primar
Braia Corneliu
Viceprimar
Flori Nelu
Secretar Primăria Uricani
Pătrășcoiu Daniil
Șef Poliție Oraș Uricani
Markus Florina
Administrator Public
Goia Sergiu
Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni
Nedelcu Claudiu
Coordonator Centru Permanență Uricani
Ciurea Cristian
Director Casa de Cultură Uricani
Pavelonesc-Grecu Marian Șef Poliție Locală
Inel Sorin
Referent
Horvat Alin
Șef Birou Gospodărire Locală
Martinov Valentina
Inspector Protecție Civilă
Șandru Lăscuț
Maistru Apa Serv Valea Jiului
Brătuianu Ionel
Șef formație Baraj Valea de Pești
Pavel Adelin Solomon
ISU Hunedoara Detașament Petroșani

Primarul Orașului Uricani informează membrii CLSU cu privire la Ordonanța militară
nr.3 /2020 respectiv:
Respectivul document vine în completare la Ordonanțele militare nr. 1 și 2 și care instituie
starea de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea
gestionării epidemiei de Coronavirul SARS-Cov-2.
În urma întrunirii membrii CLSU, s-a dispus luarea următoarelor măsuri astfel, la:
–
Primăria orașului Uricani va lua măsurile necesare pentru sănătatea cetățenilor din
orașul Uricani;
–
Primăria orașului Uricani va distribui modelul tip impus de Ordonanța militară
nr.3/2020, respectiv Declarația pe propia răspundere în scările blocurilor de locuințe din orașul
Uricani;
–
În orașul Uricani se interzice circulația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității
profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor
de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
–
Circulația în orașul Uricani a persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în
afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru
următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor
persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de
companie/domestice.
–
Persoanele aflate în dificultate la domiciliu pot apela la Autoritățile publice locale
prin telefonul 0254.511.121 între orele 11 – 13. Primăria orașului Uricani pune la dispoziție
autoturismele din dotare, fiind coordonate de Direcția de Asistență Socială, prin Dnul. Vreme
Adrian;

–
Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este
permisă și în afaraintervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes
profesional ori pentru realizarea de activități agricole.
–
Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații vor prezenta organelor de control abilitate (Poliția Națională, Poliția Locală,
Jandarmeria) legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor
familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe
propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la
alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi
prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau
unui dispozitiv electronic similar.
–
Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate
persoanele care intră în România.
–
În orașul Uricani nu au fost identificate persoane fără adăpost.
–
Instituțiile publice și operatorii economici din orașul Uricani au obligația de a
marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu
semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum
1,5 metri.
–
Dacă este cazul Administrația Publică Locală Uricani va solicita Ministerului
Apărării Naționale să asigure:
a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către
Jandarmeria Română;
b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
–
Documentele care expiră pe perioada stării de urgență (cărți de identitate,
etc.), eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data
încetării stării de urgență.
–
Asigurarea și aplicarea Ordonanței militare nr. 3 va fi realizată de: Poliția
Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și
structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației
publice locale;
–
Nerespectarea măsurilor prevăzute mai sus atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Sedința extraordinară încheiată azi, 25.03.2020 cu participarea următorilor:
Președinte

Buhăescu Dănuț

Vicepreședinte

Braia Corneliu

Secretar

Flori Nelu

Primar
Viceprimar
Secretar Primăria Uricani

Pătrășcoiu Daniil
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Administrator Public
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Nedelcu Claudiu

Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni
Cordonator Centru Permanență Uricani

Pavelonesc-Grecu Marian
Inel Sorin
Băescu Daniel
Martinov Valentina
Ciurea Ioan Cristian
Șandru Adrian Lăscuț
Brătuianu Ionel
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Șef Poliție Locală
Referent Primăria Uricani
Șef Birou Gospodărire Locală
Inspector Protecție Civilă
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Șef formație Baraj Valea de Pești
ISU Hunedoara Detașament Petroșani

