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PROCES VERBAL 
 
          Încheiat astazi 16.04.2020, ora 14:00, cu ocazia întrunirii Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă Uricani. 

Convocarea pentru întrunirea Comitetului a fost realizată telefonic de către președintele 

C.L.S.U Uricani, d-l Primar Buhăescu Dănuț ca urmare a primirii Ordonanței militare nr. 9 din 

13.04.2020, referitoare la noile măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii cu 

CORONAVIRUS, a noilor reguli și măsurilor recomandate pentru sărbătorile pascale ortodoxe. 

Membrii CLSU și-au însușit prevederile Ordonanței nr.9/2020. 

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. 15 din 29.03.2020; 

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 și 3 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                             Buhăescu Dănuț  Primar 

Vicepreședinte                           Braia Corneliu  Viceprimar 

Membrii:                   Pătrășcoiu Daniil  Șef Poliție Oraș Uricani 

                                        Markus Florina  Administrator Public 

                             Nedelcu Claudiu             Coordonator Centru Permanență Uricani 

                                        Ciurea Cristian      Director Casa de Cultură Uricani 

                             Simion Ioan    Poliție Locală 

                                        Inel Sorin        Referent 

                                                   Băescu Daniel                     Șef Birou Gospodărire Locală 

                             Martinov Valentina  Inspector Protecție Civilă 

   Pavel Adelin             ISU Hunedoara Detașament Petroșani 

   Iacobescu-Dinea Cristian  Inspector Primăria Uricani 

   

Dnul. Primar Dănuț Buhăescu informează membrii CLSU Uricani noile prevederi 

specificate în Ordonanța militară nr.9/2020 și a noilor reguli și măsurilor recomandate pentru 

sărbătorile pascale ortodoxe. 



În urma întrunirii membrii CLSU, s-a dispus luarea următoarelor măsuri astfel, la:  

 

 

- Se mențin în continuare măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii 

cu CORONAVIRUS; 

- Conform măsurilor recomandate s-a luat decizia formării de echipe de voluntari 

coordonați de preoții bisericilor din orașul Uricani și localitățile componente care vor 

distribui Sfintele Paști la scara blocurilor în zilele de vineri și sâmbătă între orele 11 și 

17; 

- Începând cu ora 23, în funcție de sosirea acesteia de la Episcopie, echipe de voluntari 

coordonați de preoți vor merge pe străzile din orașul Uricani pentru a da lumină, 

conform regulilor stabilite la nivel național; 

- Echipele de voluntari vor avea obligatoriu mănuși și mască de protecție înpotriva 

COVID – 19; 

- Echipele ce vor efectua  dezinfectarea scărilor de bloc vor executa  operațiunea în 

zilele de vineri și sâmbătă, fără a se intersecta cu echipele de voluntari ce distribuie 

sfiintele paște; 

- Se vor completa cu gel dezinfectant, după caz, dispenserele instalate în scările de bloc; 

- Operațiunea de dezinfectare a străzilor bulevardelor și străzilor în orașul Uricani va 

continua în zilele de sâmbătă și luni; 

- Se va continua programul de ridicare a deșeurilor menajare și salubrizarea străzilor și 

a spațiilor verzi; 

- Nerespectarea măsurilor prevăzute mai sus  atrage răspunderea disciplinară, civilă, 

contravențională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile art.27 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

Sedința extraordinară încheiată azi, 16.04.2020 cu participarea următorilor: 

 

Președinte                           Buhăescu Dănuț                                                           Primar 

 

Vicepreședinte                          Braia Corneliu                                                    Viceprimar 

 

Secretar                   Pătrășcoiu Daniil                                Șef Poliție Oraș Uricani 

 

                                       Markus Florena                                     Administrator Public 

 

                             Nedelcu Claudiu         Cordonator Centru Permanență Uricani 

 

                            Simion Ioan                                                       Poliție Locală 

 

                                        Inel Sorin                                          Referent Primăria Uricani 

 

   Băescu Daniel                               Șef Birou Gospodărire Locală 

 



                             Martinov Valentina                               Inspector Protecție Civilă 

 

                                                   Ciurea Ioan  Cristian                     Director Casa de Cultură 

            

   Pavel Adelin                        ISU Hunedoara Detașament Petroșani  

 

   Iacobescu-Dinea Cristian                   Inspector Primăria Uricani 


