
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞUL TÂRGU OCNA 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ  

 
 

Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nr.2 
adoptată în cadrul şedinţei din data de 23.03.2020 

 
 
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă convocat în ziua de 23.03.2020 in baza 

Convocatorului nr. 4682 din 23.03.2020. 
 
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 : 

- Hotărârea nr. 6  din 09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus ; 

- Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind 
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

- 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 unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile 

de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri nr. 1 din data de 17.03.2020; 
- Ordonanța militară privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 nr. 2 din 

21.03.2020 
- Ordonanţă de urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare; 
- Adresa Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bacau , nr. 7093/20.03.2020, 

inregistrata la Primaria Targu Ocna sub nr. 4649/23.03.2020 
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. Punerea în aplicare, la nivelul oraşului Târgu Ocna, a măsurilor stabilite prin  
Ordonanța militară privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 nr. 2 din 
21.03.2020 



 
 
 

 

 Art. 2 .Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Targu Ocna va lua masurile 
necesare , ca in limita competentelor legale sa identifice toate persoanele in varsta de peste 65 
de ani ; 
 

Art. 3 .(1) Prin Direcţia de Asistenţă Socială vor fi identificate în mod concret, atât 
persoanele cu vârsta de peste 65 ani cât şi alte categorii de persoane, care deşi au venituri, 
din cauza vârstei sau stării de sănătate nu se pot deplasa şi au nevoie de sprijin din partea 
autorităţiilor locale pentru procurarea de bunuri alimentare sau medicamente ori rezolvarea 
unor situaţii neprevăzute; 

3.(2) La nivelul autoritatii locale se vor constitui  8 echipe de intervenţie formate din 
functionari din primarie care se vor deplasa la locuinţele persoanelor aflate în situaţia 
prevăzută la aliniatul precedent, pentru a identifica nevoile solicitantului şi a intra în posesia 
sumelor de bani aferente cheltuielilor. După efectuarea cumpărăturilor şi rezolvarea 
eventualelor probleme solicitate, membrii echipei de intervenţie vor reveni la solicitant 
pentru a preda bunurile şi chitanţele justificative. La revenirea in institutie vor raporta sefilor 
ierarhici modul de rezolvare a fiecarui caz in parte. 

 
Art.4  Functionarii din cadrul Directiei de asistenta sociala vor sprijini persoanele in 

varsta de peste 65 de ani , fara sustinatori sau alta forma de ajutor din orasul Targu  Ocna care 
necesita deplasare pentru asistenta medicala la medicul de familie, care nu poate fi amanata si 
nici realizata la distanta,  prin  asigurarea unui mijloc de transport din partea institutiei, respectiv 
sprijin pentru procurarea medicamentelor prescrise. 

 
Art.5   Începând cu data de 25.03.2020 se interzice accesul pentru plimbare, alergări 

sau joacă în parcurile şi grădinile publice din oraşul Târgu Ocna iar spaţiile de joacă pentru 
copii aflate în parcuri ori incinta blocurilor vor fi încercuite cu benzi semnalizatoare de 
interdicţie. 

 
Art.6.(1) Persoanele aflate în categoria “autoizolaţi la domiciliu” din rândul 

asistaţilor sociali  vor fi monitorizate şi determinate să rămână la locul de domiciliu.                                  
6.(2).Acestor categorii de persoane li se vor acorda pachete cu alimente şi 

medicamente, în cazuri bine justificate.                          
             

Art.7 . Monitorizarea respectarii masurilor de autoizolare la domiciliu de catre 
persoanele asimptomatice de pe raza orasului Targu Ocna care se intorc din zonele cu 
transmitere comunitara extinsa, se va face de catre Directia de asistenta sociala pe baza 
evidentei transmise de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr Constantin Ene” 
Bacau; 

 
Art.8. Periodic vor avea loc actiuni de dezinfecţie a spatiilor publice  si a platformelor 

pentru depozitarea deseurilor municipale ; 
 
Art. 9 . Serviciile de utilitate publica gestionate prin grija autoritatii locale vor functiona 

fara intrerupere ( salubritate, iluminat public, ecarisaj, etc); 
 
 



 
 
 

 

Art. 10. Politia orasului Targu Ocna va face cunoscute populatiei masurile de limitare 
a liberei circulatii stabilita prin Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a 
raspandirii COVID 19; 

 
Art.11. Prin grija Serviciului buget contabilitate se va suplimenta ordinea de zi a sedintei 

Consiliului local programata pentru data de 26.03.2020 cu un proiect de hotarare avand ca 
obiect rectificarea bugetului local , in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitia, in 
regim de urgenta a: 

- materialelor sanitare , de dezinfectie si de carantina ; 
- alimente de baza , neperisabile si medicamente  necesare pentru persoanele aflate in 

necesitate, fara venituri si aflate in autoizolare la domiciliu sau carantinate 
 

Art. 12 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Targu Ocna 
prin intermediul structurilor functionale din cadrul institutiei; 

 
Art.13. 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. 14. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


