ROMÂNIA
JUDEŢUL DÎMBOVIŢA
Primaria comunei Lucieni
Comitetul local pentru situatii de urgenta
al comunei Lucieni
nr. 3/23.03.2020
H OTARAR E
Privind punerea in aplicare a Ordonantei Militare nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a
raspandirii COVID- 19
Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Lucieni, intrunit in sedinta astazi
23.03.2020, 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;
• Ordonanta Militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID- 19 ș
• Adresa CJCCI Dambovita transmisa prin intermediul Postei electronice la data de
23.03.2020 cu privire la punerea in aplicare a Ordonantelor militare nr. 1/17.03.2020 si
nr 2/21.03.2020;
• Adresa MLPDA nr. 46408/23.03.2020 referitoare la masuri necesare impiedicarii
raspandirii coronavirusului SARS-COV2 pe teritoriul Romaniei;
• In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 si
adoptarea masurilor 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.- Pentru siguranta cetatenilor comunei Lucieni si punerea in aplicare a
Ordonantelor Militare nr. 1/17.03.2020 si nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii
COVID- 19, cu caracter de recomandare, se instituie urmatoarele reguli:
• Efectuarea deplasarilor persoanelor in afara locuintei/gospodariei se va face numai
cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID- 19 si evitarea
formarii oricarui grup de persoane (mai mult de 3 persoane care nu locuiesc impreuna);
• Limitarea deplasarilor in afara locuintei/ gospodariei in intervalul orar 06.00- 22.00
pentru alte motive decât cele de strictă necesitate și interzicerea circulației persoanelor,
în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22.00 – 06.00, cu excepția deplasărilor
motivate de:
• deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea
profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare
desfășurării activității profesionale;
• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță;

• deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
• deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
• Slujbele religioase în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, se vor
oficia fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online. Se pot
oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care
pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la
spital sau la domiciliul acestora.
3.- Identificarea si infiintarea unei baze de date a persoanelor de peste 65 de ani, fara
sustinatori sau alta forma de ajutor precum si asigurarea sprijinirii acestora in vederea
expunerii lor in afara locuintelor, dupa cum urmeaza:
a) - se vor constitui echipe compuse din maxim 3 salariati care se vor deplasa in teritoriu la
fiecare gospodarie care vor avea urmatoarele atributii:
- vor asigura distribuirea formularelor de declaratii pe propria raspundere privind deplasarea
pentru unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la pct. 2;
- informarea persoanelor varstnice (cu varsta peste 65 de ani) si a celor autoizolati/izolati cu
privire la recomandarea de a nu parasi domiciliul, in vederea minimalizarii expunerii lor in
afara locuintelor precum si la furnizarea numerelor de telefon unde vor putea cere sprijinul
pentru problemele care necesita iesirea din locuinta, respectiv: 0721.750.756- Primar, tel
primarie: 0245.242530.
- primirea solicitarilor din partea persoanelor varstnice si a celor autoizolati/izolati fara
apartinatori sau alte forme de ajutor de a le efectua cumparaturi pentru alimente de
baza/medicamente si produse de igiena personala, pe cheltuiala acestora. In acest sens
dupa primirea apelului/solicitarii, echipa special constituita se va deplasa la domiciliul
solicitantului, cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID- 19, vor
prelua de la persoana varstnica lista de cumparaturi si suma de bani aferenta, se vor
deplasa la magazinul cel mai apropiat de domiciliul solicitantului, vor efectua cumparaturile,
vor solicita bon fiscal, dupa care se vor intoarce la domiciliul solicitantului, inmanand
personal restul de bani si produsele achizitionate. De asemenea, in cazul medicamentelor,
se va lua legatura cu medicii de familie, care vor elibera reteta conform legii, se vor prezenta
la primul punct farmaceutic, si vor achizitiona medicamentele dupa aceeasi procedura;
- Personalul cu atribuții de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Lucieni, vor
intreprinde toate masurile necesare astfel incat persoanele ce apartin categoriilor
vulnerabile, cu precadere copiii lasati singuri acasa in urma plecarii parintilor la munca in
strainatate, copiii ai caror familii se afla in autoizolare/carantina, precum si persoanele aflate
in imposibilitatea de a-si apara drepturile, persoane cu afectiuni fizice si psihice sa fie
monitorizate indeaproape pe toata perioada situatiei de urgenta pentru respectarea
drepturilor lor, dar si pentru a beneficia de toate masurile de protectie speciala prevazute de
Constitutia Romaniei si legislatia specifica;
4.- Potentialii voluntari, persoane fizice sau ONG-uri care au initiativa in intrajutorarea
persoanelor varstnice, au obligatia de a se inregistra la primaria comunei Lucieni cu datele
de identificare si/sau ordinele de deplasare emise de asociatii si vor fi cooptati in echipele
ce vor asigura implementarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta militara nr.
2/21.03.2020, in caz contrar, accesul acestora pe raza UAT comuna Lucieni fiind strict
interzisa;
Art.2.- (1) În perioada stării de urgenţă pot fi depăşite normele de dotare şi consum
prevăzute de reglementările în vigoare (HCL nr. 68/2016), dacă această depăşire se
datorează efectelor evoluţiei COVID-19 şi măsurilor de protecţie şi prevenire.
Art.3.- Achizitia in regim de urgenta de dezinfectanti, produse/materiale biocide,
combinezoane, masti si ochelari de protectie precum si dispozitive de dezinfectare a
locurilor publice, a spatiilor apartinand domeniului public precum si a intrarilor la locuintele

persoanelor aflate in izolare/ persoanele varstnice. Prin intermediul Biroului financiar
contabilitate, vor fi alocate sumele necesare pentru aceste achizitii.
Art.4.- (1)Pentru punerea in aplicare a prevederilor HG nr 201/2020, se propun ca
spatii speciale pentru carantina, urmatoarele imobile, proprietate publica a comunei Lucieni:
-Caminul Cultural Lucieni;
-Scoala și gradinita Olteni;.
(2) Identificarea si stabilirea acestora se va face cu sprijinul Directiei de Sanatate
Publica Dambovita.
Art.5.- (1) Pe perioada instituirii starii de urgenta, sedintele Consiliului local
Dragomiresti pot fi organizate prin intermediul mesageriei WhatsApp, iar prezenta
consilierilor locali, in contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui
Romaniei nr. 195/2020 poate fi constata prin orice mijloace electronice de comunicare
considerate necesare, suficiente si legale, adoptarea hotararilor consiliului local facandu-se
electronic potrivit prevederilor art. 139 alin. (5) lit. ,,c’’ din OUG nr. 57/2019;
(2) Toate materialele ce fac obiectul proiectului ordinei de zi vor fi comunicate consilierilor
on-line prin mijloace electronice.
Art.6.- In aplicarea prevederilor art. 9 din Ordonanta Militara nr. 2/21.03.2020, pot fi
oficiate casatorii civile in exteriorul sediului administrativ al primariei Lucieni (in curtea
primariei) la care pot participa un numar de maximum 8 persoane, cu respectarea
prevederilor art. 3 din Ordonanta militara cu privire la circulatia persoanelor in afara
locuintelor respectiv, numarul maxim de 3 persoane care nu locuiesc impreuna si cu
pastrarea distantei minime obligatorii intre acestia de minimum 1,5 m- 2 m.
Art.7.- Nerespectarea măsurilor din Ordonanța Militara nr. 2/2020 atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999.
Art.8.- Masurile instituite potrivit art. 1 vor fi mediatizate in teritoriu prin intermediul
urmatoarelor canale de comunicare: pagina de facebook, site-ul primariei, afisare la avizierul
institutiei, afisare in statiile de autobuz, iar operatorii economici vor fi instiintati in scris prin
intermediul personalului primariei.

PRESEDINTE CLSU
PRIMAR DOBRE GEORGHE

