ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTARAREA nr. 1

privind adoptarea unor masuri necesare pentru gestionarea si
combaterea infectiilor cu Coronavirus in comuna Rebricea, judetul
Vaslui
Avand in vedere adresele cu nr. 3662134/26.02.2020, 3662678/09.03.2020,
3662697/10.03.2020, 3662645/09.03.2020 din partea Inspectoratului pentru situatii de
urgenta “ Podu Inalt” al Judetului Vaslui.
In temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificarile şi completarile ulterioare
şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
emite următoarea hotărâre :
Art.1. – Se va proceda la achizitionarea materialelor de dezinfectie si a
echipamentelor de protectie;
Art.2. – Se va constitui o echipa mixta, formata din angajati ai primariei si membri
ai Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Rebricea, in vederea monitorizarii si
sprijinirii persoanelor izolate la domiciliu.
Art.3. – Se va monitoriza respectarea de către agenţii economici a măsurilor de
igiena impuse ca urmare a combaterii infectiilor cu Coronavirus.
Art.4. – Se vor multiplica si distribui afișe si pliante cu masuri de prevenție și
populația va fi informată în legatura cu evitarea locurilor aglomerate si despre necesitatea
crearii unor stocuri minime de materiale de dezinfectie si de produse alimentare de strictă
necesitate.
Art.5. – Se vor lua măsuri de adaptare a programului de lucru la Primaria
Comunei Rebricea, in functie de evolutia evenimentelor .
Art.6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotăraâri se însarcinează
preşedintele CLSU Rebricea.
Art.7. – Un exemplar de pe prezenta se va comunica:
‐ Preşedintelui CLSU Rebricea;
‐ Membrilor CLSU Rebricea;
‐ Se va afişa şi publica pe site-ul www.comunarebricea.ro
Rebricea, 11 martie 2020
PRESEDINTELE Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Primar, RADU VALERICA

