
  
 

 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI BODEȘTI 
 
 
 Având în vedere: 
 Situaţia la nivel global şi national cu privire la infecţia cu coronavirus; 
 Hotărârea nr. 6/06.03.2020, H otărârea nr. 7/07.03.2020, Hotărârea nr. 
8/09.03.2020,  Hotărârea nr. 9/10.03.2020 , a Grupului de suport tehnico-ştiinţific 
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 
 Hotărârea nr. 2/24.02.2020, Hotărârea nr. 3/28.02.2020, Hotărârea nr. 
5/9.03.2020, Hotărârea nr. 6/9.03.2020,   Hotărârea nr. 7/11.03.2020 , Hotărârea nr. 
8/12.03.2020 , a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 
 În conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
 Dispoziţiile H.G. 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, 
 Prevederile H.G nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
 Dispoziţia DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru 
gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României; 
 H.G 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, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 22  litera b)) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Național De Management a Situațiilor de Urgență, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Începând cu data de 13 martie 2020, se închide Oborul de pe raza 
comunei Bodești.  
 Art.2. Se stabileşte, prin intermediul primarului comunei Bodești şi al Consiliului 
local Bodești, să asigure din fonduri proprii contravaloarea cheltuielilor cu masa, apa 
de consum, produse de igienă personală, la solicitare  pentru persoanele cu domicilii 
de rezidenţă sau flotante, aflate în izolare voluntară, pe raza comunei Bodești. 
 Art. 3.  În urma măsurii  suspendării procesului de învăţământ în toate unităţile 
şcolare din învăţământ de pe raza comunei în perioada 11 martie - 22 martie 2020, cu 
posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel national, se vor executa 
lucrări de dezinfecţie, până la momentul reluării cursurilor în mod oficial. Această 



  
 

măsură este în sarcina unităţilor de învăţământ prin sprijinul nemijlocit al consiliului  
local şi a primarilor, lucrările de dezinfecţie urmând a fi realizate cu firme autorizate. 
 Art. 4.  Se va pune în aplicare măsura restricţionării activităţilor culturale, 
ştiinţifice, artistice, religioase, sportive şi de divertisment, care presupun participarea a 
peste 50 de persoane, realizate în spaţii închise, inclusiv cele realizate în săli de 
cosmetică, săli de joc de noroc, până la data de 31.03.2020. 
 Art. 5. Toate instituţiile publice şi private vor aplica măsura asigurării 
materialelor destinate igienei personale la toaletă (săpun, prosoape de hârtie, 
uscătoare de mâini) dezinfecţia frecventă a clanţelor uşilor precum şi a altor suprafeţe 
expuse (mese conferinţă, birouri, etc). 
 Art. 6. Persoanele care nu au condiţii de auto-izolare la domiciliu, la cerere, prin 
grija autorităţii administraţiei publice locale, vor fi plasaţi într-un centru de carantinare 
în condiţii de auto-izolare. 
 Art. 7. Se aplică măsura decalării programului personalului din  primăria comunei 
Bodești și Școala  Gimnazială Bodești. Măsura se aplică începând cu data de 
13.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. 
 Art. 8.  Se numește comisia de lucru pentru evidența persoanelor aflate în 
autoizolare cu următoarea componență: 
 Marinel BARNA - primar; 
 Elena BUSUIOC - viceprimar; 
 Ionel BOSTAN - secretar comună; 
 Constantin PAȘCU -  șef SVSU; 
 Mihaela DULIBA - asistent comunitar; 
 Georgiana PAISA - asistent social; 
 Art. 9.  Prezenta Hotărâre se va comunica  instituțiilor abilitate și publicarea 
acesteia pentru luarea la cunoștință a cetățenilor comunei Bodești. 

 
 

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ; 
PRIMAR, 

Marinel BARNA 

 
 
 
 
 
 
 
NR. 1  
BODEȘTI, 12.03.2020 


