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ORAŞUL TÂRGU FRUMOS 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI 

TÂRGU FRUMOS 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 12.03.2020 

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; 

-Planul de măsuri aprobat în cadrul şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului 

Târgu Frumos din data de 10.03.2020, prin Hotărârea C.L.S.U. Târgu Frumos nr. 1/10.03.2020; 

-Procesul-verbal încheiat în ședința C.L.S.U. Târgu Frumos din data de 10.03.2020, 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) Poliția Locală Târgu Frumos, Direcția de Asistență Socială și asistenții medicali din 

cadrul Cabinetelor medicale școlare, vor asigura monitorizarea activă și permanentă a celor care se 

află în autoizolare împreună cu toți membrii familiei.  

 (2) Poliția Locală a orașului Târgu Frumos va comunica până la data de 13.03.2020 către Instituția 

Prefectului Județului Iași, datele de contact ale persoanelor responsabile cu verificările la domiciliu a 

persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu, înscrise în  anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,  la adresa 

contact@prefecturaiasi.ro; 

 Art. 2 - Poliția Locală Târgu Frumos va informa persoanele izolate la domiciliu despre faptul că 

nerespectarea măsurilor impuse, precum și declararea necorespunzătoare a adevărului, constituie 

contravenție la normele privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, precum și la 

prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, și se sancționează de către reprezentanții 

D.S.P. cu amendă de la 5.000 – 10.000 lei, potrivit Hotărârii nr. 857/2011 privind stabilirea și 

sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice și angajează răspunderea 

penală, conform prevederilor Codului penal, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 3 - (1) Persoanele revenite în țară începând cu data de 09.03.2020 și care nu figurează pe lista 

transmisă de către Direcția de Sănătate Publică Iași, vor fi identificate de către Poliția Locală a 

orașului Târgu Frumos și de către Poliția Națională și vor fi transmise Instituției Prefectului Județului 

Iași, pe adresa de  e-mail contact@prefecturaiasi.ro, precum  și Centrului de Permanență din cadrul 

D.S.P. Iași, la numărul de telefon 0730 – 240 392 / fax 0232 – 241 963. 
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 (2) Zonele declarate roșii și galbene sunt actualizate în permanență și sunt disponibile pe site-ul 

Institutului Național de Sănătate Publică https://www.cnscbt.ro/. 

 Art. 4 - (1) C.L.S.U. Târgu Frumos pune la dispoziție, ca spații de carantinare, saloanele de la etaj 

din clădirea UPU Târgu Frumos, cu un număr de 40 paturi, numai cu avizul D.S.P..  

 (2) Datele privind unitatea de cazare vor fi comunicate către Instituția Prefectului Județul Iași, pe 

adresa de e-mail contact@prefecturaiasi.ro, până la data de 13.03.2020. 

 Art. 5 – (1) Orașul Târgu Frumos va lua măsuri în vederea intensificării acțiunilor preventive și 

de informare derulate în spațiile publice cu aflux de persoane (gări, autogări, târguri, piețe, spații 

comerciale, mijloace de transport etc.), în vederea conștientizării populației, precum și a operatorilor 

economici, cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse.  

 (2) Măsura va fi dusă la îndeplinire de către consilierul primarului, Păduraru Dragoș. 

 Art. 6- (1) Orașul Târgu Frumos va informa populația că poate apela TELVERDE 0800800358 în 

cazul în care dorește informații despre situațiile legate de COVID-19, iar în cazul apariției unor 

simptome de boală, vor apela imediat, Serviciul de Urgență 112, precum și Centrul de Permanență din 

cadrul D.S.P. Iași, la numărul de telefon 0730 – 340 392 / fax 0232 – 241 963.  

      (2) Măsura va fi dusă la îndeplinire de către consilierul primarului Păduraru Dragoș. 

 Art. 7- (1) Orașul Târgu Frumos prin biroul Achiziții publice va încheia contract de  achiziție 

hrană, conform Legii achizițiilor publice pentru persoanele pentru care a fost dispusă măsura 

carantinării/izolării în spațiile speciale amenajate, puse la dispoziție de către Orașul Târgu Frumos. 

 (2) Pachetele cu hrană vor fi distribuite zilnic de către personalul din cadrul Poliției Locale a 

orașului Târgu Frumos, cât și de persoanele înscrise în anexa nr. 1 la prezenta hotarâre, persoane care 

vor purta echipamente de protecție, conform normelor legale în vigoare. 

 Art. 8 Orașul Târgu Frumos prin Biroul de Achiziții publice va încheia un contract de achiziție 

servicii de dezinfecție pentru a asigura dezinfecția spațiilor în care își desfășoară activitatea 

administrația publică locală.  

 Art. 9 – (1) Personalul angajat care lucrează la ghișeele de lucru cu publicul, va purta obligatoriu 

mănuși, măști de protecție și i se vor pune la dispoziție substanțe dezinfectante pentru mâini. 

 (2) Dezinfectarea suprafețelor se va face la fiecare două ore, iar ventilarea spațiilor în care se 

lucrează, se va face la fiecare oră.  

 (3) Activitățile de lucru cu publicul, care se pot realiza on - line, se vor desfășura exclusiv on-line, 

începând cu data de 16.03.2020 

 (4) Accesul persoanelor la ghișeele de lucru cu publicul, pentru serviciile care nu se pot efectua 

on-line, se va face strict în intervalul orar stabilit pentru lucrul cu publicul, permițându-se accesul la 

ghișee, la o singură persoană, la 15 minute. 

 Art. 10- Jandarmeria asigură paza locului de carantinare 24 de ore din 24 de ore și însoțește 

microbuzele, autobuzele de la limita de județ, până la destinația de carantinare. 

 Art. 11 - În vederea identificării persoanelor revenite în țară, începând cu data de 09.03.2020, 

președinții asociațiilor de propietari au obligația să informeze, în cel mai scurt timp posibil, ofițerul de 

serviciu din cadrul Primăriei orașului Târgu Frumos, la nr. de tel. 0749179312, cu privire la 

reîntoarcerea acestor persoane. 

 Art. 11 - 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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