ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.68
privind stabilirea măsurilor ce se vor lua la nivelul Primăriei Comunei Șoldanu pe perioada stării
de urgență și a unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției
cu SARS-CoV-2 (COVID-19)
Luând în considerare:
▪ prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și
necesitatea monitrorizării și asigurării condițiilor de desfășurare a activității personalului din Primăria
Comunei Șoldanu;
▪ Hotrărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr.14 din 16.03.2020 privind
stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu COVID19;
▪ Hotrărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr.15 din 17.03.2020 privind
stabilirea măsurilor ce se vor lua la nivelul județului Călărași pe perioada stării de urgență;
▪ Hotrărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr.16 din 18.03.2020 privind
stabilirea de măsuri suplimentare pe perioada stării de urgență;
▪ Hotrărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șoldanu nr.2 din 18.03.2020 privind stabilirea
măsurilor ce se vor lua la nivelul Comunei Șoldanu pe perioada stării de urgență și a unor măsuri
suplimentare în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19);
▪ Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 575 din 16 august 2011 privind aprobarea Regulamentului
de ordine interioară, din cadrul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:
▪ prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul
stării de urgență;
▪ prevederilor Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României;
▪ prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) din Ordonanța de uregență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Constatând caracterul dat de starea de urgență în raport cu condiţiile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:
Art. 1. - Se va proceda, începând cu data comunicării prezentei dispoziții, la dezinfectarea zilnică a
spațiilor din incinta instituțiilor publice din comuna Șoldanu care au program de lucru cu publicul, pe
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toată durata stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii măsurii, în funcție de evoluția situației la nivel
național sau local.
Art. 2. - Se stabilește ca, începând cu data comunicării prezentei dispoziții, programului de lucru cu
publicul al Primăriei Comunei Șoldanu să se desfășoare între orele 08:30-12:00, cu respectarea măsurilor
privind evitarea aglomerării de persoane. Numărul maxim de persoane străine admins în incintă este de 2
persoane, cu respectarea distanței de siguranță de 1m între ele și personalul Primăriei Comunei Șoldanu.
Art. 3. - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Șoldanu se subordonează operațional
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași, care stabilește
responsabilitățile și modul de acțiune al acestuia.
Art. 4. - Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Primăria Comunei Șoldanu care expiră pe
perioada stării de urgență.
Art. 5. - Se suspendă toate activitățile de inspecție și control propriu al Primăriei Comunei Șoldanu
programate pe toată durata stării de urgență, aceste asctivități urmâd a fi replanificate.
Art. 6. - Se suspendă toate toate întâlnirile/ședințele de lucru ale comisiilor/consiliilor organizate la
nivelul Primăriei Comunei Șoldanu, pe toată durata stării de urgență, activitatea acestora urmâd a fi
replanificată.
Art. 7. - Se stabilește ca interacțiunea cu personalul din alte structuri administrative să se realizeze, pe
cât posibil, prin mijloace electronice de comunicare, cu respectarea prevederilor legale privind protecția
datelor cu caracter personal și a securității informațiilor.
Art. 8. - Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale
electronică, la adresa de e-mail primariasoldanu@yahoo.com.
Art. 9. - Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal
eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de
handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în
perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Art. 10. - Se asigură, pe toată durata stării de urgență, necesarul de echipamente de protecție al
personalului Primăriei Comunei Șoldanu și Consiliului Local al Comunei Șoldanu, pentru timpul alocat
îndeplinirii atribuțiilor, precum și de materiale de dezinfectare a suprafețelor incintei sediului Primăriei
Comunei Șoldanu.
Art. 11. - Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor
formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.
Art. 12. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează conducătorii instituțiilor publice
ce funcționează pe teritoriul Comunei Șoldanu și aparatul de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu.
Art. 13. - (1) Prezenta dispoziție are caracter normativ și și va intra în vigoare la data aducerii la
cunoștință publică.
(2) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile art.37 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Secretarul general al comunei Șoldanu va asigura comunicarea dispoziției tuturor factorilor interesaţi:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Personalului Primăriei Comunei Șoldanu;
c) Membrilor Consiliului Local al Comunei Șoldanu.
PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU,
Iulian GEAMBAŞU
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Şoldanu,
Traian HULEA
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