
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

COMUNA CERNATESTI 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS 

Covid-19 
 

Având în vedere și în temeiul: 

- referatul nr. 938/12.03.2020 al Comitetului Local  si a Centrului 

Operativ cu Activitatea Temporara pentru  Situații de Urgență al comunei 

Cernătesti; 

- convocatorul la sedintă extraordinară a Comitetului pentru situatii de 

urgentă Cernătesti nr. 945/12.03.2020; 

- prevederilor OG 57/2019 privind  Codul administrativ; 

- prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

-prevederilor  O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr. 2825/27.02.2020 a Instituției Prefectului județului Buzău; 

- adresa nr. 2913/04.03.2020 a Instituției Prefectului județului Buzău; 

- adresa nr. 940/12.03.2020 înaintată de Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgentă ”Neron Lupascu” Buzau; 

- aresa nr. 943/12.03.2020  înaintată de Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgentă ”Neron Lupascu” Buzau, 

Comitetul Local pentru situații de urgență al Comunei Cernatesti, judetul 

Buzau, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă Planul privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor 

cu CORONAVIRUS Covid-19, care se constituie în Anexa 1 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă Comisia pentru monitorizarea implementării măsurilor 

cuprinse în Planul prevăzut la art. 1, a cărei componență este prevăzută în Anexa 

2 . 

 Art.3 Dispozițiile Planului prevăzut la art. 1 vor fi aduse la îndeplinire de 

către conducătorii de instituții și companii publice sau private, de ceilalți 

operatori economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei  

 

 



Cernătesti, precum și de către persoanele fizice care locuiesc și/sau tranzitează 

comunei Cernătesti. 

 Art.4 Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, 

contravențională sau penală, după caz. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE  

Comitetului Local pentru situații de urgență 

Primar, 

PETRACHE MÎRZEA 

 

 

 

 

Cernătesti, 

 

 

 

Nr. 1/13.03.2020 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



               

                                                                            ANEXA NR. 1 

                                                                       la HOTĂRÂREA NR. 1/13.03.2020 
 

PLANUL  

PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU 

CORONAVIRUS COVID-19 
 

1. Incepand cu data de de 16 martie 2020 sunt suspendate temporar  

audientele cu publicul ale primarului, viceprimarului si secretarului general al 

UAT Cernatesti, publicul putând transmite solicitarile telefonic, la nr. 

0238508001 sau prin intermediul mesajelor electronice la adresa de email a 

primariei Cernătesti -  primariacernatesti@cernatesti.ro. 

2. În toate spatiile închise unde are acces publicul, se vor lua obligatoriu  

următoarele masuri: 

2.1. In toate spatiile de lucru al primariei  se va permite accesul unui numar de 

maxim 2 (doua persoane) care vor stationa pe holul institutiei. In cadrul 

Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe,  se va permite 

maxim 2 (doua) persoane, pentru plata taxelor locale. 

2.2. În toate spațiile prin care este asigurat accesul cetatenilor in locatia 

respectiva, va fiamplasat cel putin un dozator cu dezinfectant de maini, care 

va fi utilizat de cetateni la intrarea acestora in locatie. 

2.3. La intrarea in locatii a cetatenilor care prezinta vadit simptome de infectie 

respiratorie (tuse, stranut, rinoree) li se va solicita sa poarte masca de 

protecție. In cazul in care persoanele care prezinta simptome de infectie 

respiratorie sunt angajatii respectivelor companii/institutii/scoli, gradinite, 

crese li se vor solicita de catre managementulacestor locatii, sa-si continue 

activitatea doar in cazul in care detin o recomandare a unui medic (medic de 

medicina muncii/medicului de familie/medicului specialist) pentru 

continuarea activitatii fara risc epidemiologic. 

2.4. Toate spațiile închise, cât si toate obiectele din aceste spații care sunt 

susceptibile de a fi atinse, se vor dezinfecta de două ori pe zi (la începutul și 

la sfârșitul programului de lucru), cu substanțe dezinfectanteși apoi aceste 

spații se vor aerisi foarte bine. 

2.5. Se va asigura o actiune de dezinfectie/săptămână a tuturor spatiilor, cu o 

firma autorizata pentru aceste activitati. 

2.6. Se vor lua masuri specifice de igienizare a aerului din incaperile in care 

exista flux mare de cetateni prin montarea de instalatii de purificare a aerului, 

specifice (lampi cu ultraviolete/instalatii de purificare aer cu filtre 

Hepa/carbon sau altele asemenea) care vor fi dimensionate pentru volumul 

incaperilor care trebuiesc igienizate.  

3.       În toate spațiile deschise, delimitate pentru functiuni specifice, unde au 

acces cetatenii, se vor lua urmatoarele masuri: 

3.1. Dupa programul de lucru, acolo unde există flux mare de cetateni, se vor 

asigura zilnic, masuri severe  de  curatenie: maturat  umed , spalat cu  apa  si  

dezinfectant, în funcție de specificul pardoseliispațiilor. 

3.2. Se va asigura cel putin două actiuni/luna de dezinfectie prin vaporizare cu 

substantele autorizate de Ministerul  Sanatatii cu o firma autorizata pentru 

aceaste activitati.  

3.3. In zonele de acces pentru aceste spatii deschise, daca acestea sunt 

delimitate de  

mailto:primariacernatesti@cernatesti.ro


imprejmuiri, se va monta minim un dozator cu substanta dezinfectanta pentru 

maini. 

3.4. Se va asigura o actiune de deratizare trimestrială sau ori de câte ori este 

nevoie, cu o Firmă autorizată pentru această activitate. Această masură, mai 

putin actiunea de deratizare, va fi aplicata cel putin spatiilor de joaca pentru 

copii. Măsurile de mai sus sunt obligatorii și pentru unitățile de alimentație 

publică (restaurant, baruri etc.), etc. 

4. Mitingurile, întrunirile, activitățile sportive, spectacole și adunările 

publice/private (enumerarea are caracter exemplificativ) cu un număr de 

participanți cuprins între 600 și 999 persoane, nu pot avea loc decât cu 

aprobarea Primăriei Cernătesti, cu avizul conform al Direcției Județene de 

Sănătate Publică.  

 
Notă: prin substanță dezinfectantă, se înțeleg substanțe pe bază de clor sau 

alcool. 

 Recomandare: plățile de orice fel să se realizeze on line sau cu cardul 

 

PREȘEDINTELE  

Comitetului Local pentru situații de urgență, 

Primar 

PETRACHE MÎRZEA 

 

 

 

Vicepresedinte al 

Comitetului Local pentru situații de urgență, 

Viceprimar 

STANILA SEBASTIAN VALENTIN 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie de aparare, 

Secretar general al UAT Cernătesti 

DUMITRASCU DORU VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   ANEXA NR. 2 

                                                                      la HOTĂRÂREA NR. 1/13.03.2020 

 

 

 

COMISIA 

PENTRU MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PRIVIND 

PREVENIREA INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

1. Primar al comunei Cernătesti Mîrzea Petrache– președinte 

2. Viceprimarul Comunei Cernătesti Stanila Sebastian Valentin – 

Vicepresedinte 

3. Secretar General al UAT Cernatesti Dumitrascu Doru Vasile -  

membru 

4. Reprezentantul Poliției Judetului Buzău – Postul de politie Cernătesti – 

Gherghe Ionut – membru 

5. Medic de Familie Benga Alexandru – membru 

6. Medic de Familie Vieru Ana –membru 

7. Medic Veterinar Bratu Gheorghe -membru 

8. Preot Dragan Costin – Parohia Cernatesti – membru    

9. Director Scoala Gimnaziala Cernatesti  - Marin  

10. Elena- membru 

11.  Administrator LEU AQUACULTURA SRL - Leu Ion – membru 

12. Administrator SC ROMVITRINE - Coman Stefan - membru 

 

 

PREȘEDINTELE  

Comitetului Local pentru situații de urgență 

PRIMAR 

PETRACHE MÎRZEA 
 


