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Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nr.4 

adoptată în cadrul şedinţei din data de 30.03.2020 

 

 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă convocat în ziua de 30.03.2020 in baza 

Convocatorului nr. 4907 din 30.03.2020. 

 

Având în vedere prevederile: 
- Dispoziţia Primarului nr.129 din 03.04.2018 privind  aprobarea  Regulamentului 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea si dotarea Comitetului local 

pentru situatii de urgenta  şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate 

temporară, constituite la nivelul orasului Târgu Ocna; 

-  art. 6, lit.a) , art.7, lit.e) art. 12 si art.24 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005; 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă. 

 

Luând în considerare : 
- Decretul prezidențial nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență; 

- Ordinul nr. 50 / 2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru 

respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării; 
- Ordonanța militară privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19 nr. 4 din 

data de 29.03.2020; 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivelul oraşului Târgu Ocna in  

baza Dispoziţiei nr. 128 din 03.04.2018, modificată prin Dispoziţia nr. 370 din 21.09.2018 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.l.1 Punerea în aplicare, la nivelul oraşului Târgu Ocna, a măsurilor stabilite 

pentru autorităţile locale prin  Ordonanța militară privind masuri de prevenire a raspandirii 

COVID -19  nr. 4 din 29.03.2020, dupa cum urmeaza: 

a) dezinfectarea periodică pe casa scărilor şi alte spaţii comune din blocurile de 

locuinţe de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna; 
b) amplasarea unor covoare impregnate cu soluţie dezinfectantă la intrarea în scările 

blocurilor de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna ; 
1.2.Distribuirea substantelor dezinfectante se va face prin personalul Serviciului 

administrativ intretinere din cadrul Aparatului de specialitate al primarului si din cadrul SC 

Compania de utilitati publice Targu Ocna SA 

 



Art.2. Achizitia materialelor necesare actiunii de dezinfecţie ( substante dezinfectante 

si dispozitive) se va face de către autoritatea locală prin Biroul achizitii publice din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Targu Ocna.   

 
Art.3  Prin grija Compartimentului inspectie comerciala vor fi transmise adrese catre 

operatorii economici care detin spaţii destinate închirierii, în vederea asigurării condiţiilor de 

cazare pentru personalul care deserveşte Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău – Substaţia 

Târgu Ocna. 
 
Art. 4. Prin intermediul structurilor funcţionale din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului , autoritatea locală va monitoriza asigurarea furnizării utilităţilor publice              

( salubrizarea localităţii, furnizarea apei potabile, a energiei electrice şi a gazelor naturale) 

fără întreruperi pe raza administrativă a oraşului Targu Ocna. 
 

Art. 5. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Targu Ocna 

prin intermediul structurilor functionale din cadrul institutiei; 

 
Art.6. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta va lua toate măsurile de 

comunicare şi informare a populaţiei cu privire la importanţa respectării măsurilor de sănătate 

publică dispuse , asigurând, cu sprijinul Compartimentului informarea cetăţeanului din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului, publicarea periodică pe site-ul : www.orasul-

targuocna.ro  a informaţiilor cu privire la măsurile de combatere a coronavirusului. 

 
Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Bacau, 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mr. Constantin Ene” si structurilor functionale din 

cadrul Primariei orasului Targu Ocna. 
 
 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Primarul oraşului Târgu Ocna  

Ştefan ŞILOCHI 
 

 


