
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI URICANI 

COMP. PROTECTIE CIVILA                                                        

NR.   3221/19.05.2020 

 

 

 

PROCES VERBAL 
 
          Încheiat astazi 19.05.2020, ora 16:00, 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 Legii nr. 55 din 15 Mai 2020, a 

Hotărârii nr 394 din 18 Mai 2020  

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile 

de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări 

prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum și de prevederile Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,luând în considerare 

prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,având în vedere că 

„Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-

CoV-2 pe teritoriul României la data de 14.05.2020“, document realizat la nivelul Centrului 

Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, în cuprinsul căruia se prezintă analiza 

factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, indică necesitatea unui răspuns 

amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus,ținând seama de 

măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18 mai 

2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de alertă pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 108 din Constituția 

României, republicată, și al art. 3, art. 4, art. 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Guvernul României 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

Sunt prezenți la sedința Comitetului Local pentru Situatii de Urgența Uricani: 

 

Președinte                             Buhăescu Dănuț  Primar 

Vicepreședinte                           Braia Corneliu  Viceprimar 

Membrii:                   Flori Nelu                             Secretar Primăria Uricani 

                                                   Pătrășcoiu Daniil  Șef Poliție Oraș Uricani 

                                        Markus Florina  Administrator Public 
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                             Nedelcu Claudiu             Coordonator Centru Permanență Uricani 

                                        Ciurea Cristian      Director Casa de Cultură Uricani 

                             Dobîrceanu Nicu     Poliția Locală 

                                        Inel Sorin        Referent 

                                                   Băescu Daniel                     Șef Birou Gospodărire Locală 

                             Martinov Valentina  Inspector Protecție Civilă 

   Iacobescu-Dinea Cristian  Inspector Primăria Uricani 

   Goia Sergiu                          Jandarmeria Română 

   

Dnul. Primar Dănuț Buhăescu informează membrii CLSU Uricani de noile prevederi 

specificate de Legea  nr 55/15.05.2020 și Hotărârea nr 394/18.05.2020. 

Membrii CLSU și-au însușit prevederile Legii  nr 55/15.05.2020 și a Hotărârii nr 

394/18.05.2020. 

 

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

 

 

- Începând cu data de 18 Mai 2020 se instituie starea de alertă pe teritoriul României pe o 

durată de 30 de zile conform art. 1 alin. 1 din Hotărărea 394; 

- Coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50-52 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 70/2020. 

- În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la 

locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile 

stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis 

în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

- Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și 

desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri 

în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura 

activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise. 

- Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite 

conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe 

teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

- Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor 

de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a 

centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, precum și 

evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private poate fi desfășurată 

în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, 

emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

- Rămâne suspendat consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice 

în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, 

cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul 

acestora. 
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- Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise  

în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine, 

activități de tratament balnear, locuri de joacă și săli de jocuri. 

- Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută la pct.1 activitățile de îngrijire 

personală care se desfășoară în spațiile special destinate și care respectă condițiile de 

siguranță sanitară. 

- În spațiile prevăzute la pct.1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea 

produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile respective. 

- Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și 

unităților sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin 

ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

- Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire 

personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri 

cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin 

ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrului 

sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

- Se menține măsura suspendării temporare a cursurilor/activităților din unitățile de nivel 

antepreșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului 

școlar/universitar, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și 

cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 38 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 

55/2020. 

- Se permite desfășurarea, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, 

pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a 

XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a 

competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de 

învățământ superior, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul 

comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 

38 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

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

CORONAVIRUS; 

-  Locurile de joacă pentru copii rămân în continuare ănchise pănâ la expirarea stării de 

alertă; 

- Programul cu publicul la Primăria Uricani se va menține între orele 11 – 13; 

- Se vor continua completarea cu gel dezinfectant, după caz, dispenserele instalate în 

scările de bloc; 

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

continua; 

- Primăria orașului Uricani nu are capacitatea fizică și financiară pentru a asigura spații în 

vederea carantinării sau izolării persoanelor infectate cu COVID; 

- În continuare Dna director Sanda Cornelia prezintă programul de pregătire a examenelor 

naționale a absolvenților învățământului gimnazial și liceal stabilit în funcție de numărul 

de elevi și de spațiile deținute; 

- CLSU Uricani hotărăște avizarea procedurii operaționale ”Desfășurarea activităților de 

pregătire a sesiunilor de examen” conform art. 10, punctul 2 din Hotărârea 

394/18.05.2020,  cu unanimitate de voturi.  
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Sedința extraordinară încheiată azi, 19.05.2020 cu participarea următorilor: 

 

Președinte                           Buhăescu Dănuț                                                           Primar 

 

Vicepreședinte                          Braia Corneliu                                                    Viceprimar 

 

Secretar                   Flori Nelu                                                                         Secretar 

 

                                              Pătrășcoiu Daniil                                Șef Poliție Oraș Uricani 

 

                                       Markus Florena                                     Administrator Public 

 

                            Nedelcu Claudiu         Cordonator Centru Permanență Uricani 

 

                            Dobîrcean Nicu                                                       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 

            

   Iacobescu-Dinea Cristian                   Inspector Primăria Uricani 

 

   Sanda Cornelia            Director Liceul Tehnologic Retezat Uricani 

 

  Goia Sergiu                     Jandarmeria Română 


