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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 18.03.2020, ora 13:00, 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 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, 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 și a Ordinului
comandantului acțiunii, Secretar de stat, sef Departament Situații de Urgență, nr 74522, privind
stabilirea unor pentru folosirea în cadul sistemului sanitar a elevilor, a studenților și medicilor
rezidenți, a Măsurilor de ordine publică adoptate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a
ordonanței militare nr. 1/2020 și a comunicatului de presă dat de Guvernul României din
17.03.2020.
Sunt prezenți la sedința Comitetului Local pentru Situatii de Urgența Uricani:
Președinte
Vicepreședinte
Membrii:

Buhăescu Dănuț
Braia Corneliu
Flori Nelu
Pătrășcoiu Daniil
Markus Florina
Goia Sergiu
Iacobescu Dinea Cristian
Ciurea Cristian
Pavelonesc-Grecu Marian
Inel Sorin
Martinov Valentina
Șandru Lăscuț

Primar
Viceprimar
Secretar Primăria Uricani
Șef Poliție Oraș Uricani
Administrator Public
Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni
Inspector
Director Casa de Cultura Uricani
Șef Poliție Locală
Referent
Inspector Protecție Civilă
Maistru Apa Serv Valea Jiului

Primarul Orasului Uricani informeaza membrii CLSU cu privire la directivele transmise
de ISU Hunedoara prin planurile de masuri aprobate, respectiv:
Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020

pentru propunerea instituire stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri
suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirul SARS-Cov-2.
În urma discuțiilor cu membrii CLSU, s-a dispus luarea următoarelor măsuri:
 Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri
publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, în baza
ordonanței de urgență militare nr 1 din 2020. Verificarea modului de respectarea a acestei
masuri pe raza UAT Uricani intră in sacina Politiei Locale Uricani si Politia Uricani sub
coordonarea comandantului.


Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de
comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu
presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drivein”, „room-service” sau livrare la client.



Primăria Uricani va dezinfecta trotuarele, spațiile de joacă, parcuri și casele de scări vor
fi dezinfectate cu solutie BIOCIDE și Clor.



Punctele gospodărești vor fi dezinfectate prin grija operatorului local de salubritate.



Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în
spații închise. Se deleagă pentru verificarea modului de respectare a deciziei, domnul
Ciurea Ioan Cristian.



În urma discuțiilor cu membrii CLSU Uricani s-a discutat despre asigurarea cu utilități în
regim normal pe toata perioada stării de urgență.



De asemenea a fost înștiințat operatorul local de transport local – ZMK, despre măsurile
de deinfectare pe care fiecare șofer are obligația să le efectueze.



Se continuă achiziția de materiale dezinfectante, halate, clor, soluție dezinfectantă
exterioară (parc, locuri de joacă), măști, mănuși, pompe de pulverizare și combinezoane
(rezistente la soluțiile dezinfectante folosite). Funcționarii au întâmpinat probleme
întrucât la nivelul țării nu există stocuri disponibile.



S-a făcut instructajul angajaților Serviciului de salubritate care asigură acțiunea de
deinfecție în orașul Uricani.



Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a
peste 100 de persoane, în spații deschise, iar pentru cele ce presupun participarea a maxim
100 de persoane, organizatorii au obligația să dispună măsuri care să asigure distanța de
minim un metru între participanți.



Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai
mare de 3,5t au obligația ca, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de

protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față și să prezinte documente care
atestă traseul de deplasare până la destinație.


Conducătorii de autovehicule menționați anterior, care sosesc din „zone roșii” sau „zone
galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă
la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată
infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 și au în dotare mijloacele de protecție
individuale.



Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru
beneficiari din afara teritoriului național nu fac obiectul restricțiilor la export.

Măsuri de Ordine publică
În aplicarea măsurilor stabilite prin decretul prezidențial, la nivelul CLSU Uricani în
conformitate cu decizia Ministerului Afacerilor Interne, va ține cont de două obiecte majore:
- Ducerea la îndeplinire sarcinile suplimentare ce revin unităților MAI pe linia prevenirii
răspândirii coronavirusului;
- Asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică și un răspuns ferm la orice
formă de criminalitate, în special a celei care dorește să profite de această stare de
urgență.
Au fost luate următoarele decizii:
 Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene de
Poliție. Efectivele de poliție locală se subordonează poliției naționale în măsurile de
ordine publică de pe raza orașului Uricani.


La nivel național sunt constituite echipe mixte de cercetare și documentare și sunt
accentuate verificările privind modul în care sunt respectate condițiile de izolare,
corectitudinea informațiilor furnizate de cetățenii care intră în România și orice alte
aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice și eficiența măsurilor de combatere a
răspândirii noului tip de coronavirus.



Potrivit codului penal, săvârșirea unei infracțiuni profitând de situația prilejuită de starea
de urgență reprezintă o circumstanță agravantă. În acest caz, se poate aplica o pedeapsă
până la maximul special, iar în unele cazuri chiar se poate adăuga un spor de până la 2 ani
închisoare.



A fost întărită prezența în stradă a structurilor de ordine publică, la nivel național, și aici
mă refer la poliție și jandarmerie.



Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și analiză a bazelor de date sunt
subordonate operațional Inspectoratelor Județene de Poliție, pentru creșterea capacității de
verificare și scurtarea timpului de răspuns în cazul anchetelor epidemiologice.



Au fost suspendate exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot
interfera cu măsurile luate pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus, cu
excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.



Au fost stabilite și aplicate planuri de măsuri pentru asigurarea permanenței la unitățile
operative și creșterea capacității operaționale a acestora.

Toate măsurile luate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență constituit la
nivelul orașului Uricani au aplicabilitate imediată, până pe data de 31.03.2020, cu prelungire
automată în funcție de evoluția situației la nivel național.
Sedința extraordinară încheiată azi, 18.03.2020 cu participarea următorilor:
Președinte

Buhăescu Dănuț

Vicepreședinte

Braia Corneliu

Secretar

Flori Nelu
Pătrășcoiu Daniil
Markus Florena
Goia Sergiu
Iacobescu Dinea Cristian
Pavelonesc-Grecu Marian

Primar
Viceprimar
Secretar Primăria Uricani
Șef Poliție Oraș Uricani
Administrator Public
Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni
Inspector
Șef Poliție Locală

Inel Sorin

Referent Primăria Uricani

Martinov Valentina

Inspector Protecție Civilă

Ciurea Cristian

Director Casa de Cultura

Șandru Adrian Lăscuț

Maistru ApaServ Valea Jiului

