ORAŞUL TÂRGU FRUMOS
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI
TÂRGU FRUMOS

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.03.2020
a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Târgu Frumos

Având în vedere:
-Situaţia la nivel global şi naţional cu privire la infecţia cu coronavirus;
-Hotărârea nr. 6/06.03.2020, Hotărârea nr. 7/07.03.2020 şi Hotărârea nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de
suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
- Ordonanţa militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, respectiv
art.6;
-Procesul-verbal încheiat în ședința C.L.S.U. Târgu Frumos.
-Prevederile articolului 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, respectiv „Fundamentarea, dimensionarea şi
repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni,
activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor
şi în interesul colectivităţilor locale respective.”
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 31.03.2020 autorităţile administraţiei publice locale vor achiziţiona şi vor
monta un număr de 130 de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe
situate pe raza unităţii administrativ – teritoriale a oraşului Târgu Frumos şi vor dezinfecta periodic
casa scărilor şi alte spaţii comune din incinta acestora.
Art.2. (1) Se aprobă punerea la dispoziţie a microbuzului şcolar al primăriei oraşului Târgu Frumos
pentru transportul cadrelor medicale pe ruta Târgu Frumos – Iaşi şi retur.
(2) Se împuterniceşte domnul Zota Nechita pentru a efectua transportul cadrelor medicale pe
ruta menţionată la alin.(1).
Art.3. (1) În vederea achiziţionării celor necesare şi de strictă necesitate pentru persoanele vârstnice
de peste 65 de ani care nu se pot deplasa şi/sau nu au aparţinători, precum şi a persoanelor aflate în
izolare la domiciliu, se pun la dispoziţie nunerele de telefon: 0232 710 906 sau 0232 711 507 unde se
poate apela în intervalul orar 08,00 – 20,00 de luni până duminică inclusiv.
(2) În intervalul orar sus menţionat, personalul pus la dispoziţie de primăria oraşului
Târgu Frumos va achiziţiona produsele necesare pe cheltuiala solicitantului.
Art.4. (1) Se aprobă structura personalului pentru punerea în aplicare a măsurii dispuse la art.3 din
prezenta hotărâre, conform tabelului anexă.
(2) Se împuterniceşte preşedintele CLSU Târgu Frumos pentru a aproba graficul săptămânal
cuprinzând persoanele care vor asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor art.3.
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Art.5. Începând cu data de 31.03.2019, pe toată perioada declarării stării de urgenţă, programul de
comercializare a produselor în piaţa agroalimentară a oraşului Târgu Frumos se va desfăşura în
intervalul zilnic orar 7,00 – 15,00.
Art.6. La oficierea căsătoriilor, se limitează numărul de participanţi la maximum 8 persoane.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată catre Instituția Prefectului Județului Iași, Poliția Locală a
orașului Târgu Frumos, Poliția Națională, Grupul de Jandarmi Târgu Frumos, Direcția de Asistență
Socială Târgu Frumos, Direcția de Sănătate Publică Iași, Asociațiilor de proprietari, persoanelor cu
atribuții stabilite prin prezenta hotărâre și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe
site - ul Primăriei orașului Târgu Frumos.
PREŞEDINTE CLSU TÂRGU FRUMOS
IONEL VATAMANU

Întocmit, Secretar CLSU, Referent, Cercel Dan
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