ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTARAREA nr. 2
privind aprobarea măsurilor de prevenire, identificare şi combatere a
infecţiilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 pe raza comunei Rebricea,
judeţul Vaslui
Având în vedere evoluția la nivel național a amenințării create de infecția cu
coronavirus și, în acest context, necesitatea luării de măsuri corespunzătoare astfel
încât să se asigure atât împiedicarea răspândirii virusului, cât și desfășurarea activității
conform atribuțiilor pentru institutiile publice ;
Ţinand cont de creşterea numerică a cetăţenilor români care s-au intors în
aceste zile din zonele europene în care s-au înregistrat infecţii cu coronavirus;
Având în vedere prevederile Decretului preşedintelui României cu nr.
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
emite următoarea hotărâre :
Art.1. – Se vor pune în aplicare toate măsurile de monitorizare și sprijinire a
persoanelor izolate la domiciliu pentru limitarea răspândirii infectărilor cu noul
coronavirus SARS-CoV-2, măsuri ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii,
hotărâri ale Comitetului National pentru Situații de Urgență și ale Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Vaslui.
Art.2. – Se aprobă luarea de măsuri organizatorice de restrângere a a activităţii
cu publicul la nivelul Primăriei comunei Rebricea pe perioada stării de urgenţă
decretată la nivel naţional, măsuri ce urmează a fi dispuse prin dispoziţia primarului
comunei.
Art.3. – Pe perioada stării de urgenţă decretată la nivel naţional se suspendă
toate activitățile culturale, sportive, stiintifice, politice și recreative, organizate sub
egida Primăriei și Consiliului Local al comunei Rebricea.
Art.4. – Persoanele care interacționează în aceasta perioadă cu personalul
instituțiilor publice din comuna Rebricea au obligația să declare dacă s-au întors
recent din zonele cu potențial de risc privind infestarea cu noul coronavirus SARSCoV-2.
Art.5. – Se va informa de îndată Direcția de Sănătate Publică Vaslui cu privire
la posibilele persoane suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus.
Art.6. – Monitorizarea medicală a populației se va face de către medicii de
familie. Deplasarea în teren a acestora se va face cu sprijinul Primăriei comunei
Rebricea, prin viceprimarul comunei.
Art.7. – Se va informa permanent populația, prin tipărirea și distribuirea unor
materiale informative, de tip pliante și afișe, cu privire la măsurile dispuse la nivel
naţional şi judeţean pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Art.8. – Se vor achiziționa echipamente de protecție constând în măști, mănuși,
dezinfectant mâini pentru personalul din cadrul Primăriei Rebricea si pentru membrii
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operativ cu activitate temporară al comunei Rebricea, ce sunt implicați in
activitatea specifică activității de combatere a coronavirus SARS-CoV-2.
Art.9. – Se va efectua dezinfectarea suprafetelor potenţial contaminate din
cadrul Primăriei comunei Rebricea, respectiv birouri, clanţe uţă, holuri, balustrade,
grupuri sanitare, etc.
Art.10. (1) – Toate unităţile de alimentaţie publică şi comerţ care îşi desfăşoară
activitatea în comuna Rebricea au obligativitatea de a dezinfecta, după un orar stabilit,
de cel puţin cinci ori pe zi, sau ori de câte ori este nevoie, suprafeţele din zona caselor
de marcat, cărucioare, coşuri de cumpărături, clanţele uşilor, bare şi suporţi de
susţinere etc.
(2) – În scopul efectuării activităţii de dezinfecţie menţionată la alin. (1) se
recomandă unităţilor de alimentaţie publică şi comerţ suspendarea periodică a
activităţii de comerţ şi adaptarea programului de lucru în acest sens.
(3) – Substanţele folosite în activitatea de dezinfecţie trebuie să fie certificate
şi agreate de Ministerul Sănătăţii.
Art.11. (1) – Se vor aduce la cunoştinţa agenţilor economici de pe raza
comunei Rebricea măsurile dispuse la nivel naţional de suspendare a activităţii de
servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice,
activitate organizată de: restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice în
spațiile destinate acestui scop, din interiorul sau exteriorul locației.
(2) – Se va monitoriza respectarea de către agenţii economici a măsurii de
suspendare a activităţii, iar, în caz de neconformare, vor fi sesizate organele
competente pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.
Art.12. – Se vor asigura resursele necesare punerii în aplicare a măsurilor
stabilite prin prezenta hotărâre, conform prevederilor Planului pentru asigurarea cu
resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020, prevăzut de
Art. 25, lit. O și Art. 26, lit. J, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul National de
Management al Situațiilor de Urgentă și prevederile Art. 25, lit. B, din Legea
481/2004, privind Protecția Civilă.
Art.13. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotăraâri se însarcinează
preşedintele CLSU Rebricea.
Art.14. – 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, 20 martie 2020
PRESEDINTELE Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Primar, RADU VALERICA

