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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 22.03.2020, ora 18:30, 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. 2/2020, referitoare la noile
măsuri necesare pentru gestionarea infecţiilor cu CORONAVIRUS.
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, a Măsurilor
de ordine publică adoptate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Ordonanței militare nr.
1/2020 și a Ordonanței militare nr.2/2020
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
Băescu Daniel
Șef Birou Gospodărire Locală
Martinov Valentina
Inspector Protecție Civilă
Șandru Lăscuț
Maistru Apa Serv Valea Jiului

Primarul Orașului Uricani informează membrii CLSU cu privire la Ordonanța militară
nr.2 /2020 respectiv:

Respectivul document vine în completare la Ordonanța militară nr. 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:
Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară începând cu data de 22
martie 2020
Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea
măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de
persoane.
Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3
persoane care nu locuiesc împreună.
Pentru respectare acestei măsuri și verificarea cetățenilor ce nu o vor respecta va intra
în atribuțiile Poliției Naționale, Poliției Locale și Jandarmeriei.
În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu
poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
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) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Respectare acestei măsuri și verificarea cetățenilor ce nu o vor respecta va intra în
atribuțiile Poliției Naționale, Poliției Locale și Jandarmeriei.
În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este
permisă numai pentru motivele prevăzute la aliniatul de mai sus.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată
de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil.
Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa
locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și
semnătura.
Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.
Respectare acestei măsuri și verificarea cetățenilor ce nu o vor respecta va intra în
atribuțiile Poliției Naționale, Poliției Locale și Jandarmeriei.
Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care
părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt
considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică
și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc
locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate
pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Măsurile dispuse mai sus nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau
penală.
Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei Ordonanțe militare nr. 2/2-2-în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Respectare acestei măsuri și verificarea cetățenilor ce nu o vor respecta va intra în
atribuțiile Poliției Naționale, Poliției Locale și Jandarmeriei.
Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină
evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să
asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției.
Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică
modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute mai sus.
Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Uricani va identifica
persoanele cu vârsta peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și va asigura
sprijin acestora dacă se va solicita.
În vederea minimalizării expunerii în afara locuinței pentru persoanele identificate fără
susținător sau altă formă de ajutor, Direcția de Asistență Socială va proceda la identificarea
acestora, iar pentru fiecare caz în parte vor realiza un program de sprijin pentru a asigura după
caz cumpărăturile necesare.
Autoturismul din dotarea Serviciului de Gospodărie Locală va asiguracele necesare în
colaborare cu angajații Direcției de Asistență Socială.
Evidența acestor persoane va fi raportată săptămânal la Centru Județean de coordonare
și conducere a intervenției Hunedoara de către Direcția de Asistență Socială
Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul
publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care
pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul
acestora”.
2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu
capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.
3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului
sănătății.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Lăcașele de cult vor fi anunțate de suspendare slujbelor din lăcașurile de cult, acestea
putând fi realizate doar prin transmisii on-line.
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje
difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe
militare.
În continuare în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Uricani au fost
luate următoarele decizii:
- Se va continua monitorizarea persoanelor aflate în izolare în orașul Uricani de cătte
Poliția Națională, Poliția Locală, iar în localitățile compnente Valea de brazi, Valea de
pești de către Jandarmeria Română;
- Primarul orașului Uricani și/sau persoanele desemnate vor continua comunicarea cu
persoanele aflate în izolare;
- Vor continua acțiunile de dezinfecție și igenizare la nivelul orașului Uricani prin Serviciul
de Gospodărire Locală;
- Programul cu publicul la Primăria orașului Uricani va rămâne de luni până vineri de la
orele 11 la 13, până la emiterea unor noi dispoziții;
- Serviciul de Gospodărire Locală va lua măsuri de limitare, marcare și alte măsuri pentru
interzicerea accesului în parcuri;
- Conducerea unităților de învățământ va asigura personal de pază pentru schimbul II care
să interzică accesul în perimerul școlii;
- În cadrul ședinței a fost propusă procedura se aplică persoanelor fără susţinători, fără altă
formă de ajutor sau aflate în imposibilitate de a se suține și care se află în izolare la
domiciliu ca măsură de prevenire a răspândirii COVID -19, care să le asigure alimentele
în valoare de minim 14 lei/zi/persoană, pe perioada izolării la domiciliu și numai pentru
persoanele pentru care Primăria Orașului Uricani primește date oficiale de la autoritățile
competente că sunt persoane izolate la domiciliu și numai începând cu a doua zi a primirii
acestor date pentru zilele rămase în izolare stabilite de autoritățile competente și care nu
au niciun fel de venit și nici rude, prieteni sau vecini care să îi sprijine pentru asigurarea
acestor alimente.
- Persoanele prevăzute mai sus pot solicita prin intermediul Primăriei Orașului Uricani la
numărul de telefon 0254511121 sprijin pentru asigurarea alimentelor necesare, zilnic, în
intervalul orar 08:00 – 11:00.
- Solicitările prevăzute vor fi transmise zilnic Direcției de Asistență Socială din cadrul
Primăriei Orașului Uricani.
- Direcția de Asistență Socială va efectua anchetele sociale, iar pe baza datelor obținute,
după caz, va intocmi un referat, precum și celelalte documente necesare prin care propune
acordarea ajutorului de urgență sub formă de alimente persoanelor în cauză.
- Ancheta socială se va efectua telefonic.
- Ancheta socială va cuprinde și referiri la solicitările concrete ale persoanelor aflate în
izolare cu privire la alimentele necesare.
- Acest referat, prin care se propune acordarea ajutorului de urgență va fi avizat de Șeful
Serviciului Economic și aprobat de către ordonatorul principal de credite, document care
va sta la baza emiterii dispoziției privind acordarea ajutorului de urgență.
- Achiziționarea alimentelor se va asigura de către Direcția de Asistență Socială din cadrul
Primăriei Orașului Uricani, având la dispoziție autoturismele aflate în dotarea Primăriei
Orașului Uricani și Serviciului Public Gospodărire Locală Uricani.
- Primarul orașului Uricani va dispune luarea măsurilor ce se impun.

Măsurile luate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul
orașului Uricani vor continua atât timp cât este în vigoare prezenta situație de urgență și în
funcție de evoluția situației CORONAVIRUS la nivel național și/sau local.
Sedința extraordinară încheiată azi, 22.03.2020 cu participarea următorilor:
Președinte

Buhăescu Dănuț

Vicepreședinte

Braia Corneliu

Secretar

Flori Nelu

Primar
Viceprimar
Secretar Primăria Uricani

Pătrășcoiu Daniil

Șef Poliție Oraș Uricani

Markus Florena

Administrator Public

Goia Sergiu
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

Șef Poliție Locală
Referent Primăria Uricani
Șef Birou Gospodărire Locală
Inspector Protecție Civilă
Director Casa de Cultură
Maistru ApaServ Valea Jiului

