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

HOTĂRÂREA NR. 3 din 18.03.2020
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 18.03.2020, înregistrat sub
numărul 32672/18.03.2020;
-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. – Începând cu data de 19.03.2020 se închide activitatea în următoarele locaţii aparţinând
Primăriei orasului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, după cum urmează: obor, bazar, săli de sport,
instituţii de cultură.
Art.2. - Începând cu data de 19.03.2020, fiecare vânzător din pieţele de pe raza oraşului
Târgu Frumos, are obligaţia de a purta mască şi mănuşi de protecţie, iar produsele expuse la
vânzare vor fi protejate cu folie transparentă. De asemenea, activitatea de comercializare a
produselor din pieţele de pe raza oraşului Târgu Frumos se va desfăşura cu respectarea
distanţării sociale, limitarea contactului dintre acestea şi dezinfecţia frecventă a spaţiului.
Art.3. – Începând cu data de 19.03.2020 Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a dezinfecta
frecvent spaţiile comune din blocurile de locuinţe.
Art.4. – Se completează art. 9 din Hotărârea CLSU nr. 2/12.03.2020 cu două noi alineate (5) şi (6)
care vor avea următorul conţinut:
“(5) Restricții în activitatea de lucru cu publicul la Compartimentul de Evidență a
Persoanelor: Pe perioada declarării stării de urgenţă, accesul la Compartimentul din cadrul
SPCLEP Târgu Frumos va fi limitat, fiind primite doar cererile persoanelor care nu dețin act de
identitate valabil.
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În aceeaşi perioadă, în activitatea de lucru cu publicul vor fi aplicate următoarele măsuri:
- accesul cetățenilor în sediul instituției va fi admis NUMAI în programul cu publicul afișat;
- numărul solicitanților aflați la ghișeele instituției în același timp va fi limitat la maxim 3, câte o
persoană la fiecare ghișeu;
- zona de așteptare va fi în exteriorul incintei SPCLEP Târgu Frumos;
- cetățenii vor urma indicațiile stricte ale polițiștilor și funcționarilor serviciului.
- suspendarea audiențelor la sediu. Soluționarea situațiilor deosebite se va face prin e-mail;
(6 ) Restricții în activitatea de lucru cu publicul la Compartimentul de Stare Civilă
În aceeaşi perioadă accesul la Compartimentul de Stare Civilă Iași va fi limitat, doar pentru
următoarele activități:
1. Căsătorii (primiri de dosare și oficieri, cu condiția participării a cel mult 10 persoane la o oficiere).
2. Nașteri.
3. Decese.
4. Duplicate - primiri cereri persoane născute în oraşul Târgu Frumos- doar urgențe.
5. Transcrieri certificate naștere copii minori cu urgențe medicale (dovedite cu documente).
Art.5. – Se modifică art.1 din Hotărârea CLSU nr. 1 din 10.03.2020 care va avea următorul conţinut:
“Art.1. (1) Pe toată perioada decretării stării de urgenţă, pe raza oraşului Târgu Frumos se
suspendă desfăşurarea cursurilor unităţilor de învăţământ şi a activităţii creşelor.
(2) Pe toată perioada decretării stării de urgenţă, conducerile unităţilor de învăţământ şi a
creşelor vor lua măsurile de igienizare şi dezinfectare a tuturor spaţiilor.”
Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată catre Instituția Prefectului Județului Iași, Poliția Locală
a orașului Târgu Frumos, Poliția Națională, Detaşamentul 4 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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