
JUDEŢUL BIHOR
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN COMUNA TĂUTEU

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
                                                                    Nr. 2 din 19 martie 2020

HOTĂRÂREA
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu

            Adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 19 martie 2020, cu
unanimitate de voturi,

  Având în vedere situaţia  la  nivel  global  şi  na ional  cu privire  la  infecţia  cuț
coronavirus,   precum i măsurile speciale/de maximă urgen ă care se impun la nivelș ț
local, pentru prevenirea/combaterea răspândiri infec iei cu virusul COVID-19,ț
            În conformitate cu prevederile:

- Decretului Pre edintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stăriiș
de urgen ă pe teritoriul României;ț

- Ordinul Prefectului Jude ului Bihor nr. 191/18 martie 2020;ț  
- Ordonan a Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgen ă careț ț

privesc aglomerările de persoane i circula ia transfrontalieră de mărfuri.ș ț
- Hotărârea nr.  11/17.03.2020 a Comitetului Na ional pentru Situa ii  Speciale deț ț

Urgen ă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării  criteriilorț
prevăzute la art. 4 alin. 4 din Decretul Pre edintelui României nr. 195/16.03.2020ș
privind instituirea stării de urgen ă pe teritoriul României.ț

- Dispozi ia nr. 531/14 martie 2020 a secretarului de stat, ef al Departamentuluiț ș
pentru Situa ii de Urgen ă, privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vedereaț ț
prevenirii răspândirii infec iei cu coronavirusul COVID-19.ț

- Hotărârea  nr.  10/12.03.2020  a  Grupului  de  suport  tehnico-ştiinţific  privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

În temeiul prevederilor:
- art.  12  şi  art.  24  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guverului  nr.  21/2004  privindț ț

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
- Hotărârii  de  Guvern  nr.  1491/2004  pentru  aprobarea  Regulamentului  -  cadru

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  

- Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Dispoziţiei DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru

gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
- Hotărârii  Guvernului  nr.  548/2008  privind  aprobarea  Strategiei  Naţionale  de

Comunicare şi Informare publică pentru Situaţii de Urgenţă;    Ordinul nr. 313
/26.02.2020  al  Ministerului  Sănătăţii  pentru  instituirea  măsurii  de  carantină  a
persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţional determinată de
infectarea cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării
efectelor epidemiei,

Comitetul Local pentru Situa ii de Urgen ă din comuna Tăuteuț ț



H O T Ă R Ă  T E:Ș

           Art. l Se aprobă umătoarele  măsuri   pe raza administrativ-teritorială a
comunei Tăuteu:

a. Desemnarea, prin dispozi ie a primarului comunei Tăuteuț , a persoanelor care vor
distribui alimente de bază i produse de igienă de strictă necesitate persoanelorș
vulnerabile  izolate  la  domiciliu,  pe  raza  comunei  Tăuteu.  Achizi ionarea  iț ș
distribuirea  se  va  face,  la  cerere,  în  conformitate  cu prevederile  legisla iei  înț
vigoare.

Persoane  desemnate:  Vincze  Nandor- tefan,  Brindea  Cornel,  GhiurăuȘ
Rafael, Tama  Dănu -Cristian, Brezina tefan i Petre Gabor-Aron.ș ț Ș ș

b. Desemnarea,  prin dispozi ie a primarului comunei Tăuteuț , a persoanelor care să
înso ească  organele  de  ordine  –  poli ie,  jandarmi  –  pentru  a  verifica  dacăț ț
persoanele izolate la domiciliu respectă condi iile de izolare impuse de lege.ț

Persoane desemnate: membrii Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen ăț ț
din comuna Tăuteu i agen ii de pază din cadrul primăriei.ș ț

c. Verificarea,  de către  membrii  Comitetului  Local  pentru Situa ii  de Urgen ă dinț ț
comuna Tăuteu i  de  către  agen ii  de pază din  cadrul  primăriei  dacă  agen iiș ț ț
economici de pe raza comunei Tăuteu, având ca obiect de activitate bar/restaurant,
respectă  dispozi iile  legale  instituite  prin  ț art.  1  din  Ordonan a  Militară  nr.ț
1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgen ă care privesc aglomerările deț
persoane i circula ia transrontalieră a unor bunuri.ș ț

d. Informarea  preo ilor  cu  privire  la  măsura instituită  prin  ț art.  3  din Ordonan aț
Militară nr. 1/17.03.2020.

e. Suplimentarea cotei de carburant pentru ma ina care deserve te agen ii de poli ieș ș ț ț
de la Postul de Poli ie Tăuteu, pentru agen ii de pază din cadrul primăriei i pentruț ț ș
autoturismele/utilajele din parcul auto al comunei Tăuteu.

f. Igienizarea  spa iilor publice – sta ii de autobuz, parcări auto, cur i biserci, capele,ț ț ț
parcuri/locuri de joacă, etc. 

g. Informarea i con tientizarea popula iei cu privire la obliga ia de a respecta cuș ș ț ț
stricte e  toate  măsurile  de  distan are  socială  impuse  de  actele  normative  înț ț
materie.

         Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăț
pre edintele CLSU, membrii CLSU i organele de poli ie de la Postul de Poli ie Tăuteu.ș ș ț ț

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul comunei Tăuteu

VINCZE NANDOR- TEFANȘ

Notă: Prezenta hotărâre se va comunica cu toate institu iile interesate (post de poli ie, coli,cabinete medicale,ț ț ș
biserici etc.) de pe raza comunei Tăuteu, inclusiv cu agen ii economici din comună si va afi ată pe site-ulț ș
comunei www.comunatauteu.

http://www.comunatauteu/
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