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PROCES VERBAL 
 
          Încheiat astazi 30.03.2020, 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 Danuț ca urmare a primirii Ordonanței militare nr. 4 din 

29.03.2020, referitoare la noile măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii cu 

CORONAVIRUS, în completare la Ordonanța nr.3. 

Menmbrii CLSU și-au însușit prevederile Ordonanței nr.4/20202. 

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:                   Flori Nelu    Secretar Primăria Uricani 

                                                   Pătrășcoiu Daniil  Șef Poliție Oraș Uricani 

                                        Markus Florina  Administrator Public 

                             Baltaru Adrian  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 

   Brătuianu Ionel            Șef formație Baraj Valea de Pești   

   Mr. Baleia Cristian    Cmdt ISU Hunedoara Detașament Petroșani 

   Dinea Iacobesc Cristian  Inspector Primăria Uricani 



   

Dnul. Primar Dănuț Buhăescu informează membrii CLSU Uricani noile prevederi 

specificate în Ordonanța militară nr.4 /2020 respectiv: 

  

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

 

– Se mențin măsurile decise la ședința din data de 25.03.2020; 

– S-a achiziționat echipament performant pentru dezinfectarea în casa scării 

blocurilor și echipament pentru dezinfecția aleilor pietonale și a străzilor din orașul Uricani; 

– Primăria orașului Uricani va distribui modelul tip impus de Ordonanța militară 

nr.3/2020, respectiv Declarația pe propia răspundere în scările blocurilor de locuințe din orașul 

Uricani; 

– Comenzile lansate de aproximativ o săptămână jumate, pentru achiziționarea de 

mănuși, măști și combinezoane de protecție nu au venit nici în prezent. Între timp nevoile cu 

echipament și material dezinfectant necesită sume de bani în plus care nu sunt prevăzute în 

bugetul local. Pentru a depășii această situație cu bine, în ședința ordinară din data de 31.03.2020, 

primarul va propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre de rectificare a 

bugetului local în vederea virării de credite între capitole respectiv, în prima fază 30 mii lei pe 

care îi vom transfera de la sumele prevăzute la Nedeia de la Câmpu lui Neag și Concursul festival 

Floare de colț, evenimente ce nu mai pot avea loc. În viitor se vor identifica și alte soluții de 

finanțare în funcție de evoluția pandemiei; 

– CLSU Uricani a hotărât INTERZICEREA  ACCESULUI ÎN PARCURILE DE 

ODIHNĂ ȘI LOCURILE DE JOACĂ, cu excepția personalului Administrației Publice Locale 

care are în administrare, coordonare, întreținere și controlul activităților specifice; 

– Pentru a asigura o mai strictă siguranță a populației și pentru a limita contactul 

între locuitorii orașului Uricani, operatorii economici care comercializează alimente și produse de 

strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în 

perioada stării de urgență vor fi anunțați de schimbarea programului de lucru, astfel încât să poată 

facilita și asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00 – 

13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă; 

– S-a adus la cunoștiință membrilor CLSU Uricani Art.3 din Ordonanța nr. 4/2020 

care specifică noile decizii privind persoanele care părăsesc locul în care au fost izolate sau 

carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 

regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul 

de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. Persoanele care nu 

respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi 

sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 

privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu 

carantinarea lor. Această sarcină va revenii Poliției Române, Poliției Locale și Jandarmeriei 

Române. 

– Plimbarea animalelor de companie se va realiza doar în proximitatea locuinței 

și/sau în jurul blocului de locuit, și sub nici o formă în alte zone. Propietarii animelelor de 

companie sunt obligați să asigure curățarea eventualelor dejecții și să demonstreze în fața 

organelor de control că au asupra lor materialele specifice pentru asigurarea curățirii eventualelor 



dejecții ale animalelor de companie. Nerespectarea acestor măsuri atrage după sine sancționarea 

contravențională. 

– Administrația publică a orașului Uricani  va asigura montarea de dispozitive cu 

soluții dezinfectante la toate scările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-

teritoriale și va dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune. 

– Primăria orașului Uricani, prin Serviciul Public Gospodărire Locală va continua 

acțiunile de dezinfectare periodic în scările de bloc, pe străzile și aleile pietonale din zonele 

urbane aglomerate ale orașului; 

– Dacă capacitatea de a acționa la întrajutorarea persoanelor aflate în dificultate va fi 

depășită, Primăria orașului Uricani va apela la persoanele fizice sau juridice, în calitate de 

voluntar, care s-au oferit pentru a sprijinii în acest scop. Activitățile mai sus arătate vor fi puse în 

practică de către Compartimentul Asistență Socială, sub directa coordonare a autorității executive 

a orașului Uricani. Evidența persoanelor voluntare ce ar putea fi implicate în aceste activități va fi 

asigurată de Directorul Casei de Cultură Uricani.  

– Compartimentul de Asistență Socială va identifica posibili agenți economici, care 

pot pune la dispoziție spați pentru carantinarea la cererea solicitanților, astfel încât să se poată 

ratifica o înțelegere legală în vederea punerii în aplicare a articolului 4, aliniatul 1,litera c din 

Ordonanța militară nr. 4/2020. 

– În urma analizării Ordonanțelor militare nr. 3/24.03.2020 și 4/29.03.2020 privind 

măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, precum si a H.G. 77/23.01.2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de 

salvare în munți și a Legii nr.402/31.10.2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea 

activităţii de salvare din mediul subteran speologic, Primăria orașului Uricani declară ÎNCHISE 

toate traseele turistice. 

– S-a readus la cunoștiința membrilor CLSU Uricani, entitățile abilitate ce vor 

verifica motivul deplasării persoanelor și asigurarea aplicării și respectării prevederilor prezentei 

ordonanțe militare: 

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la 

art.1; 

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția 

locală, pentru măsura prevăzută la art.2; 

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, 

direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, 

pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4; 

– Asigurarea și aplicarea Ordonanței militare nr. 4 va fi realizată de: Poliția 

Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și 

structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației 

publice locale, după caz; 

– 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, 30.03.2020 cu participarea următorilor: 

 

Președinte                           Buhăescu Dănuț                                                           Primar 

 



Vicepreședinte                          Braia Corneliu                                                    Viceprimar 

 

Secretar                    Flori Nelu            Secretar Primăria Uricani 

 

                                                  Pătrășcoiu Daniil                                Șef Poliție Oraș Uricani 

 

                                       Markus Florena                                    Administrator Public 

 

                            Baltaru Adrian                      Detasamentul 3 Jandarmi Lupeni   

 

                                                   Nedelcu Claudiu         Cordonator Centru Permanență Uricani 

 

                             Pavelonesc-Grecu Marian                               Șef 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 

 

           Șandru Adrian Lăscuț                   Maistru ApaServ Valea Jiului 

 

       Brătuianu Ionel                Șef formație Baraj Valea de Pești  

 

  Mr. Baleia Cristian    Cmdt. ISU Hunedoara Detașament Petroșani  

 

 Dinea Iacobesc Cristian              Inspector Primăria Uricani 


