ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTARAREA nr. 3
privind aprobarea planului de masuri pentru prevenirea
infectiilor cu Coronavirus pe raza comunei Rebricea, judetul
Vaslui
Având în vedere prevederile Ordonanţei militare nr. 2/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, a Hotararii nr. 7 a Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta, privind aprobarea masurilor necesare pentru gestionarea
infectiilor cu Coronaviru pe teritoriul
judetului Valui si adresa cu nr.
3663243/23.03.2020 din partea Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Podu
Inalt” al Judetului Vaslui.
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. – Primaria comunei Rebricea va lua măsuri pentru aducerea la
cunostinta cetatenilor a prevederilor Ordonanţei militare nr. 2/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19 si in special a reglementarilor prevazute la art.
3, 4, 5 si 7, prin afisare la avizierul institutiei, la panourile de afisare, la sediile
agentilor economici si prin publicare pe pagina de internet a institutiei.
Art.2. – Incepand cu data de 22.03.2020, la sediul Primariei Rebricea se
instituie serviciul de permanenta, zilnic, intre orele 06. 00 – 2100.
Art.3. –Prin grija compartimentului de asistenta sociala a Primăriei și cu
sprijinul membrilor Consiliului Local al comunei Rebricea, se vor identifica toate
persoanele vulnerabile, cu varsta de peste 65 de ani, cu domiciliul pe raza comunei
Rebricea.
Art.4. – Se aproba implementarea planului de masuri pentru sprijinirea
persoanelor izolate la domiciliu pe raza comunei Rebricea.
Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează
preşedintele CLSU Rebricea.
Art.6. – 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, 23 martie 2020
PRESEDINTELE Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Primar, RADU VALERICĂ

