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PROCES VERBAL 
 
          Încheiat astazi 11.03.2020, ora 14:00, cu ocazia întrunirii Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

Convocarea acestuia s-a facut telefonic la solicitarea presedintelui C.L.S.U Uricani, d-l 

Primar Buhaescu Danut ca urmare a avertizarii posibilei pandemii datorta virusului COVID-19. 

Având în vedere prevederile art. 11, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind sistemul naţional 

de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7, alin (6), 

din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Hunedoara aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 64/2020 şi Dispoziţia 

Secretarului de Stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat nr. 523/25.02.2020, referitoare la măsurile necesare pentru 

gestionarea infecţiilor cu CORONAVIRUS pe teritoriul României este necesar adoptarea unui plan 

de masuri la nivelul UAT Uricani pentru informare, preventie si masuri de protectie pentru cetatenii 

orasului.  

 

Sunt prezenti la sedinta comitetului local pentru situatii de urgenta Uricani: 

 

Președinte                            Buhăescu Dănuț  Primar 

Vicepreședinte                           Braia Corneliu  Viceprimar 

Membru:                                    Pătrășcoiu Daniil  Șef Poliție Oraș Uricani 

                                        Markus Florina  Administrator Public 

                             Goia Sergiu   Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni 

                             Iacobescu Dinea Cristian Inspector 

                                        Făgaș Ariușka  Inspector 

                             Nedelcu Claudiu  Coordonator Centru de Permanență 

                                        Brătuianu Ionel  Șef formație Baraj Valea de Pești 

                             Pavelonesc-Grecu Marian Șef Poliție Locală 

                                        Inel Sorin        Referent 

                             Martinov Valentina  Inspector Protecție Civilă 

   Ciurea Cristian      Dir Casa de Cultura 

   

Primarul Orasului Uricani informeaza membrii CLSU cu privire la directivele transmise de 

ISU Hunedoara prin planurile de masuri aprobate, respectiv: 

 

Art. 1 Pe teritoriul judeţului Hunedoara se aplică "Procedura operaţională pentru identificarea şi 

mangementul persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite pe cale aeriană/maritimă/terestră din 



zona afectată de infecţii cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) sau prezentate la serviciile 

UPU/CPU/Camera de gardă ". 

Art. 2 Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara va încheia contracte cu toţi administratorii 

spaţiilor de carantinare pentru decontarea cheltuielilor, acolo unde este cazul. 

Art. 3 Monitorizarea persoanelor aflate în spaţiile de carantinare sau a persoanelor izolate la 

domiciliu se va face de către reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Hunedoara, la solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 

Hunedoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Obligaţiile ce revin persoanelor aflate în spaţiile de carantinare sau a persoanelor izolate la 

domiciliu şi regimul sancţionator, în cazul nerespectării acestora, sunt comunicate persoanelor în 

cauză de către reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, cu sprijinul 

reprezentanţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Hunedoara. Obligaţiile sunt prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5 Se constituie , la nivelul , Centrului Judeţean pentru Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei 

Hunedoara, un grup de comunicare format din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţul 

Hunedoara, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului Hunedoara. Grupul de comunicare se activează în urma informării transmise de 

către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, în situaţia apariţiei unei 

suspiciuni/confirmări de infecţie cu noul coronavirus. Comunicatele grupului vor fi supuse spre 

aprobare Grupului de comunicare strategică din cadrul Grupei de Coordonare constituită prin 

Hotărârea nr. 5/2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României. 

Art. 6 Toate unităţile administrativ-teritoriale şi toate instituţiile publice din judeţul Hunedoara care 

sunt sesizate, cu privire la prezenţa unor persoane care vin din zonele roşii şi galbene cu transmitere 

a COVID-19,(zone care sunt actualizate pe siteul Institutului Naţional de Sănătate Publică România) 

vor sesiza, în scris, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, la fax. 0254/213.758 sau 

adresa de e-mail: deva@asphd.ro . Datele comunicate vor conţine obligatoriu numele, prenumele, 

respectiv datele de contact ale acelor persoane. 

Art. 7 Măsurile necesare pentru cetăţenii care solicită sprijinul în vederea asigurării alimentaţiei 

necesare şi a altor necesităţi de trai, pe perioada izolării la domiciliu, vor fi asigurate de către 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă pe raza cărora au domiciliul respectivii cetăţeni. Toate 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor comunica până cel târziu în data de 09.03.2020, 

ora 16.00, Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la 

nr. fax. 0254/211.212 sau la adresa de e-mail: isuhd@yahoo.com, numărul/numerele de telefon şi 

orele între care persoanele care se află în izolare la domiciliu pot să solicite acest sprijin. 

Art. 8 în situaţia apariţiei unei suspiciuni/confirmări de infecţie cu noul coronavirus, pe raza unei 

unităţi administrativ-teritoriale, se va convoca, de urgenţă, Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă, în şedinţă extraordinară, în vederea luării măsurilor ce se impun. Măsurile dispuse, la nivel 

local, vor fi comunicate, de urgenţă, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - 

Secretariatului Tehnic Permanent, la nr. fax. 0254/211.212 sau la adresa de e-mail: 

isuhd@vahoo.com. 

Art. 9 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr.5/04.03.2020 a CJSU 

Hunedoara, se abrogă. 

Art. 10 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "lancu de Hunedoara" al judeţului Hunedoara va 

comunica prezenta hotărâre, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, Comitetelor Locale pentru Situaţii de 



Urgenţă şi tuturor instituţiile publice din judeţul Hunedoara, prin grija secretariatului tehnic 

permanent. 

 

 

In urma discutiilor cu membrii CLSU, s-a dispus luarea următoarelor masuri:  

1. Afisarea in locuri publice vizibile si la aviziere a pliantelor de informare cu privire la 

masurile de Preventie impotriva raspandirii virusului COVID-19. 

2. Informarea prin orice mijloace a cetatenilor rezidenti de pe raza orasului Uricani cu privire la 

masurile de preventie impotriva virusului. Activităţile de educare şi informare vor avea drept 

scop: 

- satisfacerea cererii de informaţii asupra riscului de apariţie a epidemiei/pandemiei; 

- publicarea normelor de igienă şi protecţie atât pentru personalul vizat, cât şi pentru 

populaţie: 

- favorizarea modificărilor comportamentale ale populaţiei şi promovarea adaptării la logica 

actuală de gestionare a resurselor, de multe ori limitate; 

- crearea condiţiilor favorabile pentru gestionarea crizei în caz de declarare a epidemiei/ 

pandemiei, prin sensibilizarea în prealabil a populaţiei şi furnizarea de informaţii recente, clare şi 

coerente. 

Recomandări generale pentru protejarea sănătăţii în vederea reducerii expunerii şi a transmiterii 

virusurilor cu transmitere respiratorie includ igiena mâinilor şi igiena respiratorie, precum şi practici 

pentru o alimentaţie sigură: 

- spălaţi-vă des pe mâini cu apă şi săpun sau cu soluţii pe bază de alcool; 

- evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; 

- nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; 

- acoperiţi-vă gura şi nasul daca strănutaţi sau tuşiţi (acoperiţi-vă gura şi nasul cu pliul cotului 

sau cu o batistă de hârtie, apoi aruncaţi imediat batista şi spălaţi-vă pe mâini); 

- nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul; 

- curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; 

- utilizaţi masca de protecţie doar în cazul in care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în 

care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave; 

- produsele ”Made in China” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase; 

- sunaţi Ia 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele in carantină din 

Europa de cel puţin 14 zile; 

- animalele de companie nu transmit CORONAVIRUS. 

Recomandări pentru călătorii: 

- evitarea contactului apropiat cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute şi cu 

animale (vii sau moarte) sălbatice sau domestice; 

- spălarea frecventă a mâinilor, în special după contact direct cu persoanele bolnave sau cu 

obiectele acestora; 

- acoperirea nasului şi a gurii în timpul tusei şi a strănutului, cu un şerveţel sau cu pliul cotului 

şi contactarea medicului sau a autorităţilor naţionale de sănătate în caz de simptome de infecţie 

respiratorie acută; 

- evitarea contactului direct şi neprotejat cu animale vii şi cu suprafeţele aflate în contact cu 

animalele, atunci când mergeţi la pieţele cu animale vii aflate în zonele în care au fost înregistrate 

cazuri de CORONAVIRUS nou; 

- evitarea consumului de produse animale crude sau gătite foarte puţin. Carnea crudă, laptele 

crud (neflert) şi organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a evita contaminarea cu alimentele 

gătite. 



Suplimentar, în funcţie de situaţia epidemiologică, se vor dispune măsuri de ..distanţare socială”, 

cum ar fi evitarea aglomeraţiilor, promovarea muncii la distanţă sau a teleconferinţelor. 

Sa adus la cunoștiință membrilor CLS Uricani de cele două Anexe primite de la MAI, despre 

”Modul de efectuare a monitorizării persoanelor aflate în spaţiile de carantinare sau aflate în 

izolare la domiciliu” (Anexa 1) și modelul de ”Înștiințare de izolare la domiciliu” (Anexa 2); 

3. Asigurarea fluxului informational cu serviciul de permanenţă a personalului din cadrul 

Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara 

şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean, dupa caz in functie de situaţia existentă. 

Fluxul decizional : 

- Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara informează Instituţia Prefectului judeţul 

Hunedoara şi comunică tuturor entităţilor implicate măsurile ce se impun. 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă asigură transportul corespunzător a persoanelor cu 

risc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor. 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara va asigura monitorizarea traficului 

transportatorilor de persoane: pe autostrăzi, drumuri naţionale, gări şi autogări precum şi a modului 

de gestionare a situaţiei izolării la domiciliu. 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara va asigura monitorizarea modului de 

gestionare a situaţiei izolării la domiciliu. 

- Serviciului de Ambulanţă Judeţean va asigura transportul corespunzător a persoanelor cu risc 

în caz de nevoie. 

- unităţile sanitare cu paturi asigură, pentru persoanele cu suspiciune de infecţie cu 

CORONAVIRUS Covid-19 izolarea într-un salon, cu personal dedicat. 

- medicii de familie asigură monitorizarea, în caz de nevoie, a persoanelor izolate/carantinate care se 

ailă pe listele lor de pacienţi şi eliberarea concediilor medicale în caz de carantină/izolare. 

4.   Masuri luate in urma sedintei: 

-  achzitionare de produse dezinfectante, manusi protectie  5 cutii, dezinfectant maini 25 l, 

masti medicinale de protectie 800 buc, dezinfectant pt suprafete 60 l, geluri dezinfectante pt maine 

47 buc. 

-  dezinfectarea tuturor persoanelor ce intra in contact cu angajatii administratiei locale; 

- se va suplimenta stocul de dezinfectanti cu spirt medicinal, dupa caz; 

- achizitionare de uscatoarele de maini pentru unitatile de invatamant din orasul Uricani si 

localitatea Campu lui Neag; 

-  Primaria Uricani va achizitiona 6 bidoane solutie dezinfectanta pt cladirile Administratiei 

locale Uricani si Casa de cultura; 

-  se va distibui alcolul medicinal astfel:  unitati de invatamant 60%, primarie 30%, spital 10%. 

- in localitatile componente si mediul rural monitorizarea situatiei se va realiza de catre 

Jandarmeria Montana si in orasul Uricani zona urbana de catre Politia orasului Uricani. 

- s-a luat decizia ca numarul de telefon 0254 511 121 sa fie folosit ca numar de contact pentru 

cetatenii orasului in intervalul orar 10 -14 in toate zilele saptamanii; 

-  se instituie program permanent, pentru perioada de weekend, prin primar, viceprimar, 

consilieri locali, administrator public, prin rotatie; 

- daca situatia se va inrautatii, secretarul general al orasului Uricani va cauta cadrul si 

mijloacele prin care sa poata fi achizitionate produse alimentare de stricta necesitate, pentru cazurile 

sociale deosebite (aj. social, cei fara venituri, anchete sociale si pentru persoanele comunicate prin 



adresa speciala de catre DSP), iar punerea in practica va fi realizata de catre compartimentele 

specializate ale administratiei sociale; 

- suspendarea manifestarilor publice la Casa de Cultura Uricani; 

- Luarea unor masuri suplimentare de dezinfectie in institutiile publice;  

- suspendarea Targului saptamanal; 

-  suspendarea cursurilor la gradinitele si unitatile de invatamant de pe raza UAT Uricani; 

- in situatia in care resursele financiare puse la dispozitie de Consiliul local nu vor fi 

suficiente, se va solicita Guvernului Romaniei, prin institutia prefectului, resurse suplimentare; 

-  se instituie Secretariatul tehnic permanent si Grupul de comunicare format din: Secretarul 

orasului Uricani ce propune strategii si le directioneaza Grupului tehnic de comunicare. 

 - centrul operativ pt situatii de urgenta stabili prin HCL nr 123/2019 asigura secretariatul 

tehnic al CLSU Uricani si va asigura fluxul informational si de comunicare cu Comitetul Judetean pt 

Situatii de urgenta si sau structurile acestuia cu avizul presedintelui  CLSU sau inlocuitorul de drept. 

  Apele Romane, baraj Valea de Pesti isi asigura materialele necesare pt dezinsectie din surse 

propii. 

In acest sens au fost informate toate institutiile publice de pe raza orasului Uricani cu privire 

la masurile ce se impun in functie de domeniul de competenta. Cu precadere au fost informatii 

medicii de familie cu privire la stabilirea unor scenarii de actiune in functie de evolutia infectiei. 

 La sedinta CLSU Uricani au fost invitati si au fost prezenti reprezentantii Liceului Tehnologic 

Retezat Uricani  dna Sanda Cornelia si Scoala Gen. Nr. 2 Uricani dna. Stoi Anca. 

 

Sedinta extraordinara incheiata azi, 11.03.2020 cu participarea urmatorilor: 

 

Președinte                           Buhăescu Dănuț Primar 

Vicepreședinte                          Braia Corneliu Viceprimar 

                                                  Pătrășcoiu Daniil Șef Poliție Oraș Uricani 

                                       Markus Florina Administrator Public 

                             Goia Sergiua  Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni 

                                                   Locotenent Istrate Daniel    ISU Hunedoara 

                             Iacobescu Dinea Cristian Inspector 

                                        Făgaș Ariușka Inspector 

                             Nedelcu Claudiu Coordonator Centru de Permanență 

                                        Brătuianu Ionel Șef formație Baraj Valea de Pești 



                             Pavelonesc-Grecu Marian Șef Poliție Locală 

                                        Inel Sorin Referent 

                             Martinov Valentina Inspector Protecție Civilă 

Sanda Cornelia  Director Lic. Tehn. Retezat Uricani 

Stoi Anca  Director Sc. Gen. Nr. 2 

Ciurea Cristian Dir. Casa de Cultura 


