ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTARAREA nr. 4

privind adoptarea masurilor de punere in aplicare a
prevederilor Ordonantei Militare nr. 3.
Având în vedere prevederile Ordonanţei militare nr. 3/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19;
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. 3/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19 prin afisare la avizierul institutiei, la panourile
de afisare, la sediile agentilor economici si prin publicare pe pagina de internet a
institutiei.
Art.2. – Primaria comunei Rebricea va comunica agentilor economici,
medicilor de familie si farmaciilor obligatia de adaptare a programului de lucru in
intervalul orar 1100-1300 , in asa fel incat sa asigure accesul persoanelor care au implinit
varsta de 65 de ani pentru:
a) asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor;
b) asigurarea de asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă.
Art.3. Prin grija compartimentului de asistenta sociala a Primăriei și cu sprijinul
membrilor Consiliului Local al comunei Rebricea se vor identifica şi se va ţine evidenţa
persoanelor fără adăpost şi se vor lua masuri de adăpostire şi îngrijire a acestora.
Art.4. Primaria comunei Rebricea si operatorii economici vor lua măsuri de
marcare a zonei destinată accesului cetăţenilor/ clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/
vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de
siguranţă de minimum 1,5 metri.
Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotăraâri 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, 25 martie 2020
PRESEDINTELE Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Primar, RADU VALERICĂ

