ROMÂNIA
JUDEŢUL DÎMBOVIŢA
Primaria comunei Lucieni
Comitetul local pentru situatii de urgenta
al comunei Lucieni
nr. 2/18.03.2020
H O TARAR E
Privind stabilirea unor masuri specifice pentru organizarea desfasurarii optime a activitatii la nivelul
UAT comuna Lucieni
Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Lucieni, intrunit in sedinta astazi
18.03.2020, sub conducerea Presedintelui, dl Dobre Gheorghe.
Avand in vedere:
• Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii de Urgenta
cu modificarile si completarile ulterioare;
• Decretul emis de Presedintele Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de
urgenta pe teritoriul Romaniei- anexa nr. 1;
• Hotararea nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare pe baza evaluarii
criteriilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020
privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei
• In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 si adoptarea
asurilor stabilite prin Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,
In temeiul art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National pentru Situatii de Urgenta
cu modificarile si completarile ulterioare
H O T A R A S T E:
Art.1.- Incepand cu data prezentei, la nivelul comunei Lucieni se instituie urmatoarele masuri
specifice pentru organizarea desfasurarii optime a activitatii :
• Incepand cu data prezentei, organizarea sedintelor consiliului local Lucieni se va face in
incinta Caminului Cultural Lucieni, locatie unde poate fi pastrata distanta minima obligatorie;
• Se restrictioneaza accesul cetatenilor in institutie astfel incat in incinta sa stationeze maxim 3
persoane, functionarii solutionandu-le doleantele;
• Organizarea unor echipe compuse din salariati ai primariei care sa identifice si sa raporteze
cazurile de persoane intoarse din strainatate;
• Informarea populatiei privind modalitatea de depunere a cererilor insotite de actele
doveditoare privind acordarea prestatilor sociale prin intermediul postei sau a postei electronice
la adresa primaria _lucieni@yahoo.com ;
• Verificarea valabilitatii certificatelor de incadrare in grad de handicap si intocmirea
unui referat constatator de prelungire de drept a valabilitatii acestora pe perioada
decretarii starii de urgenta;
• Termenele pentru solutionarea petitiilor si a cererilor formulate in baza Legii nr.
544/2001 se dubleaza;
• Difuzarea de anunturi prin intermediul portavocei cu privire la obligatiile persoanelor
izolate/autoizolate la domiciliu precum si sesizarea cazurilor de persoane care nu
respecta masura izolarii/autoizolarii;
• Interzicerea comertului ambulant pe raza comunei Lucieni;

• Suspendarea activitatii de servire a bauturilor alcoolice si non-alcoolice organizate de
cafenele, baruri, restaurante in spatii destinate in acest scop in interiorul si exteriorul
locatiei;
• Suspendarea tuturor activitatilor artistice, stiintifice si religioase, sportive de
divertisment sau jocuri de noroc de ingrijre personala realizate in spatii inchise ;
Art.2.- Masurile instituite potrivit art. 1 vor fi mediatizate in teritoriu prin intermediul
urmatoarelor canale de comunicare: site-ul primariei, afisare la avizierul institutiei, afisare
in statiile de autobuz, afisare la sediul operatorilor economici .
PRESEDINTE CLSU
PRIMAR DOBRE GEORGHE

