
ORAŞUL TÂRGU FRUMOS 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI 

TÂRGU FRUMOS  

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 10.03.2020 

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 a Grupului 

de suport  tehnico-ştinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

Planul de măsuri stabilit în cadrul şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 

Oraşului Târgu Frumos din data de 10.03.2020, conform Procesului verbal înregistrat sub 

numărul 32194/10.03.2020; 

Referatul înregistrat sub numărul 32194/10.03.2020; 

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 (1) În perioada 11.03.2020 - 22.03.2020 pe raza oraşului Târgu Frumos se suspendă 

desfăşurarea cursurilor unităţilor de învăţământ şi a activităţii creşelor. 

(2) În perioada 11.03.2020 - 22.03.2020 conducerile unităţilor de învăţământ şi a creşelor vor lua 

măsuri de igienizare şi dezinfectare a tuturor spaţiilor; 



Art. 2 Începând cu data de 11.03.2020 pe raza oraşului Târgu Frumos se interzice desfăşurarea 

tuturor evenimentelor care presupun participarea unui număr major şi necontrolat de persoane, 

inclusiv a celor aprobate până la această dată. 

Art. 3 Începând cu data de 11.03.2020, toate spaţiile de joacă pentru copii de pe raza oraşului 

Târgu Frumos vor fi închise. 

Art. 4 Începând cu data de 11.03.2020 la Biblioteca Oraşului Târgu Frumos se suspendă 

evenimentele şi activităţile cultural-educative.  

Art. 5 (1) Direcția de Asistenţă Socială va monitoriza suplimentar toate persoanele vulnerabile 

din evidenţă, le va identifica cu prioritate pe cele cu vârsta peste 65 de ani şi le va oferi, la 

nevoie, servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igienă etc. 

(2) Direcția de Asistenţă Socială va achiziţiona suplimentar materiale necesare pentru 

dezinfecţie, măşti, mănuşi de protecţie, atât pentru cabinetele şcolare, cât şi pentru celelalte 

imobile din administraţia publică locală in care se desfăşoară activităţi. 

Art. 6 Poliţia Locală Târgu Frumos împreună cu reprezentanţii Primăriei Oraşului Târgu Frumos 

vor înştiinţa în scris unităţile de alimentaţie publică (restaurante, baruri etc.), locașurile de cult, 

case de rugăciuni, sali de sport, supermarket-uri, unităţi care presupun prezenţa unui număr 

foarte mare de persoane, de necesitatea de a lua măsuri de igienizare si dezinfecţie, precum şi 

aceea de obţine avizul special al Direcţiei de Sănătate Publică în vederea organizării unor 

activităţi cu participare ridicată (concerte, petreceri, nunţi, parastase etc.). Formularul aferent este 

disponibil pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică. 

Art. 7 La nivelul oraşului se constituie o structură de permanenţă alcătuită din reprezentanţi ai 

Primariei Oraşului Târgu Frumos, structură ce va fi condusă de primarul Ionel Vatamanu. 

(1) Activităţile şi atribuţiile în cadrul grupului de lucru sunt precis stabilite şi trasate în regim de 

permanenţă, fiecare reprezentant având stabilit minim câte un înlocuitor, astfel încât Primăria să 

funcţioneze la parametri normali indiferent de evoluţia situaţiei. 

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Direcția de Asistenţă Socială, Poliţia Locală, 

unităţile de învăţământ, creşă, unităţile de alimentaţie publică, sala de sport, Spitalul de boli 

cronice „Sf. Ioan” Târgu Frumos, sectorul de gospodărie comunală, S.P.C.L.E.P Târgu Frumos, 

biblioteca oraşului Târgu Frumos, casa de cultură „Garabet Ibrăileanu” şi piaţa agroalimentară. 

 

PREŞEDINTE CLSU TÂRGU FRUMOS 

IONEL VATAMANU 


