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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr. L744/L6.03.2020

HOTARAREA nr. l din 16.03.2020

Comitetul Local pentru Situalii de Urgenli al comunei Livezi, judetul Bacau (CLSU) a fost
convocat astizi, L6.O3.2O2O, ora 15:00, la solicitarea presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de
Urgenta, p.Primar lchim Sorin, pentru luarea unor noi misuri de proteclie a populaliei in vederea
preintdmpindrii 9i limiterii efectelor infectirilor cu noul coronavirus (COVIT 19);

Avand in vedere prevederile art. 15. alin(l) si art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 2L/2OO4 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare ale
H.G. nr. L49L/20O4 pentru aprobarea Regulamentului cadru din 9 septembrle 2004 privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea cornitetelor si centrelor operative pentru situatii de
urgenta; 

F

Prevederile art. 5 alin. 3 din Legea 273/2006, respectiv Fundamentarea, dimensionarea si
repartizarea cheltuielilor bugetare locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni,
activitati, programe, obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor
administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor in interesul
colectivitatilor locale respective;

Conform Regulamentului privind Organizarea, Atributiile si Functionarea CLSU Livezi, inregistrat
cu n r. 3822 / 30.06.20L6 si Dis poz iti ei nr. 237 / 23.t1.20L7 ;

H orAnAsre

1. Aprobarea tuturor fondurilor solicitate de la bugetul local pentru realizarea dotarilor si desfasurarii
activitatilor de management al situatiilor de urgenta in vederea preint6mpindrii 9i limitirii efectelor
infectirilor cu noul coronavirus (COVIT 19), pe baza normelor aprobate prin hotdr6ri ale guvernului si a
legislatiei in vigoare pentru actiuni prioritare in domeniul situatiilor de urgenta.

2. Comuna Livezi va incheia un contract de prestari servicii pentru Derotizare, Dezinsectie, Dezinfectie
de un operator economic autorizat pentru a crea conditii optime de igiena in piimarie si unitatile de
invatamant din comuna Livezi, pentru aplicarea misurilor de prevenire stabilite gi comunicate de cdtre
Ministerul S6net;tii, mai mult pentru a preintampina transmiterea si multiplicarea epidemiilor, in general
a bolilor contagioase si parazitare.

3. Se amAni/sisteazi toate evenimentele publice (sportive, antrenamente, divertisment) desfSgurate in
interiorul unor incinte sau in aer liber, indiferent de numdrul de participanli.

4. Activitatile religioase se vor desfasura in aer liber cand nr. de participant este foarte mare iar daca se

desfasoara in spatiu inchis numarul de participantltrebuie sa fie de max. 50 persoane.



5. Comuna Livezi va achizitiona materiale necesare pentru dezinfectie, materiale igienico sanitare

pentru primarie, toate scolile si toate bisericile (cultele regioase) din comuna,'care se vor repartiza

proportional.

6. Se ia cunostinta de suspendarea activitatii Targului siptdm6nal ?n perioada L4-30 martie, cu

posibilitatea prelungirii acestei perioade. ln aceasta perioada se vor lua masuri de igienizare si

dezinfecatare a tuturor spatiilor in care isi desfasoara activitatea.

7. Se suspenda activitatile culturale la biblioteca comunala Livezi pentru o perioada de 30 zile. ln

aceasta perioada se interzice accesul publicului si se vor lua masuri de igienizare si dezinfecatare a

tuturor spatiilor in care isi desfasoara activitatea.

8. Se ia cunstinta de activitatea de relatii cu publicul la unele birouri si compartimente din cadrul

Primariei Livezi care a fost limitata incepand de vineri, 13 martie.
Programul cu publicul se poate desfasura concomitant la doua ghisee si se va permite accesul in

incinta a maxim 3 persoane in acelasitimp.
Se recomanda publicului folosirea programarii telefonice sau online.
Pentru oficierea casatoriilor se vor limita numarul de invitati .

Toate persoanele au obligatia sa foloseasca substante dezinfectante puse la dispozitie, anterior
intrarii in sediu primarie.

Prezenta Hotarare a fost aprobata cu votultuturor membrilor CLSU prezenti,consemnati in PV nr.

L743/ L6.03.2020, conform art. L0 alin.4 din Regulament CLSU. 
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In funclie de evolulia situaliei la nivel national, vom tine cont de toate recomandarile Comitetului
National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, lnstitutia
Prefectului si Directia de Sanatate Publica Bacau etc.

Comitetul Local penffu Situatii de Urgenta va comunica prezenta hotarare institutiilor implicate si

va asigura publicarea hotdrdrii pe site-ul institutiei.

Pregedinte al Comitetului Local pentru ide Urgenta al comunei Livezi
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