ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA ȘOLDANU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr.6
privind stabilirea unor noi măsuri ce se vor lua la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, de prevenire a
răspândirii COVID-19, începând cu 02.04.2020
Având în vedere:
• Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și necesitatea
monitrorizării și asigurării condițiilor de prevenire a răspândirii COVID-19 în teritoriul adminstrativ al
Comunei Șoldanu;
• Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr.89 din 02.04.2020 privind convocarea C.L.S.U. Şoldanu în
ședința extraordinară din 02.04.2020;
• Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr.70 din 24 martie 2020 privind reorganizarea Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:
• prevederilor art.12 şi art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;
• prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării
de urgență;
• prevederilor art.6 din Ordonanța Militară nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
• prevederilor art.4 alin.(4), art.9 alin.(2), (3) şi (4) lit.d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
• prevederilor Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României.
În temeiul prevederilor art.9 şi art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CLSU Șoldanu, judeţul
Călăraşi.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Șoldanu, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţa
extraordinară din 02.04.2020, H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. - (1) Începând cu data prezentei, se aprobă dezinfectarea periodică a spațiilor publice administrate de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
Art.2. - Prezenta hotărâre este general obligatorie în teritoriul admninistrativ al Comunei Șoldanu, Județul
Călărași și va fi adusă la cunoștință publică prin grija Centrului Operativ Situații de Urgență Șoldanu.
Art.3. - Se va informa CJSU Călăraşi despre acţiunile şi măsurile întreprinse la nivelul Comunei Șoldanu pe
perioada stării de urgență în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19).
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii COSU Șoldanu şi
structurile locale cu atribuţii în gestionarea acestei situaţii de urgenţă.
PREŞEDINTE C.L.S.U. ȘOLDANU
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