
COMUNA ALUNU - JUDEŢUL VÂLCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI ALUNU,
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr. 2 din 17.03.2020

HOTĂRÂRE

Urmare a şedinţei extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Alunu,
din data de 17.03.2020, la care participă un număr de 6 membri din totalul de 9 membri;

Având în vedere:
- Dispoziţia nr. 162/16.03.2020, privitoare la convocarea Comitetului Local pentru

Situaţii de Urgenţă în şedinţă extraordinară în data de 17.03.2020;
- Procesul verbal nr. 4943 din 17.03.2020, încheiat în urma şedinţei extraordinare a

CLSU Alunu;
în conformitate cu prevederile art. 2, lit. „a”, art. 12, art. 24 din Ordonanţa de Urgenta

a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor
de Urgenta;

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României; prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii
Speciale de Ugenţă nr. 11 din 17.03.2020;

în temeiul art. 10 alin (3) din HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind starea organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, cu un număr de 6 voturi pentru, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă luarea măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii
coronavirusului 2019-nCOV, după cum urmează:

- identificarea tuturor persoanelor care sosesc în localitate din statatele cu mai mult de
500 de cazuri confirmate şi transmiterea datelor de identificare ale acestora către DSP şi
struţurile teritoriale ale IPJ;

- asistenţii sociali şi comunitari vor sprijini CLSU Alunu în identificarea unor astfel
de persoane, care pot deveni vectori de transmitere a virusului;

- restricţionarea accesului în instituţiile publice şi ajustarea programului de lucru, în
condiţiile în care Ministerul Finanţelor publice a prelungit plata impozitelor locale până la
data de 30 iunie 2020, iar APIA a suspendat primirea cererilor unice de plată aferente anului
2020;

- limitarea programului pentru relaţii cu publicul;
- suspendarea audienţelor şi a şedinţelor interinstituţonale;
- comunicarea cu alte instituţii să se realizeze prin mijloace electronice;
- asigurarea de materiale de protecţie pentru personalul implicat în eliberarea

documentelor (mănuşi, măşti, substanţe dezinfectante) şi pentru celelelate categorii de
angajaţi;

- montarea de covoare absorbante cu substanţe dezinfectante la intrarea în instituţie şi
montarea de recipiente cu dezinfectând în zonele de acces în instituţie;

- instruirea personalului în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a contaminării sau
răspândirii acestui virus.
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Art. 2. Se aprobă luarea unor măsuri conform Decretului nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, după cum urmeaza:

(1) Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă:
- cererile pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale
electronică;
- certificatele de încadrare în grad de handicap a copiilor şi adulţilor, emise de comisia de
evaluare a persoanelor cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă
declarată, îşi prelungesc activitatea până la încetarea stării de urgenţă.

(2) Alte măsuri:
- pe durata stării de urgenţă cursurile efectuate în unităţile de învăţământ de pe raza comunei
Alunu, judeţul Vâlcea, se suspendă;
- UAT Alunu va lua măsuri de evitare a contactului direct între persoane, comunicarea
realizându-se inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice;
- termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului
acces la informaţiile de interes public, precum şi a petiţiilor, se dublează.

(3) Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală:
- izolarea şi carantinarea persoanelor provenite din zonele cu risc, precum şi a celor care iau
contact cu acestea.

Art.3 Se aprobă luarea de măsuri suplimentare de prevenire şi protecţie a
infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conform Hotărârii Comitetului naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 11/2020, după cum urmează:

- suspendarea activităţii de servire şi consum a produselor alimentare şi a băuturilor
alcoolice şi non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri
publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei, cu excepţia
activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi non-alcoolice,
care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip
„drive-in”, „room-service” sau livrare la client;

- suspendarea tuturor activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de
divertisment sau jocuri de noroc, realizate în spaţii închise;

- interzicerea organizării şi desfăşurării oricărui eveniment care presupune
participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise, iar pentru cele ce presupun
participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt bligaţi să dispună măsuri care să
asigure distanţa de minimum 1 m între participanţi.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Cabinetelor medicale individuale ale
medicilor de familie de pe raza comunei Alunu, Postului de Poliţie Alunu şi se va afişa la
sediul CLSU Alunu şi pe site-ul www.alunu.ro.

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
PrimarulcomunekAlunu,

Birăruti Cristian
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