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COMITETUL LOCAL  PENTRU SIT U AȚII DE URC ENȚĂ 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 24.03.2020 
A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TINTESTI 

 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TINTESTI 

constituit prin Dispoziția emisă de către Primarul Comunei  Tintesti înregistrată sub numărul 
159 din 24.03.2020 întrunit în ședință in data de 24.03.2020; 

Tinind seama de PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMITETULUI LOCAL 
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ din  data  de  24.03.2020  înregistrat  sub nr. 2343  din 
data de 24.03.2020, care a analizat situatia privind Epidemia cu virusul COVID -19 si 
masurile pentru limitarea efectelor epidemiei. 

- Decretul nr. 195/ 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 
- Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgentă care privesc 

aglomeările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri; 
Ordonanta militara nr. 2/ 21.03. 2020 privind măsuri de prevenire a răspandirii 

COVID- 19. 
- Hotararea nr. 1 din 17 martie 2020 a CLSU Tintesti . 
În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin.1 lit. a și c din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgentă; 
În conforinitate cu dispozițiile art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind  stiuctura  organizatorică, atribuțiile,  funcționarea 
și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, 

In vederea prevenirii riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS CoV -2, 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TINTESTI, 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Incepand cu data de 24.03.2020 se instituie urmatoarele masuri la nivelul UAT 

comuna Tintesti in contextul riscului de raspandire a infectiei cu coronavirusul SARS- CoV-2 
 Art.2.Programul de lucru cu publicul se restrictioneaza si se iau urmatoarele masuri: 

- Registratura Primăriei comunei Tintesti  va funcționa cu program normal, accesul 
    persoanelor fiind fragmentat( maxim 1 persoană), toate solicitările, cererile, sesizările sau orice 

alte documente fiind primite, prelucrate, eliberate prin intermediul acestui ghișeu, accesul 
persoanelor fiind restricționat la nivelul celorlalte departamente. 

- Serviciul Taxe și Impozite Locale va funcționa cu program normal, accesul 
persoanelor fiind fragmentat( maxim 1 persoană), pentru achitarea taxelor și impozitelor locale 
și a amenzilor. 

Totodată, precizăm faptul că, la nivelul Primăriei comunei Tintesti  vor exista în 
permanență modalități de preluarea a tuturor solicitărilor, cererilor, adreselor, sesizărilor, 
urgențelor, petițiilor, reclamațiilor, astfel: 

Număr telefon secretariat: 0238532070; fax: 0238532233. 
Email: primariatintesti@yahoo.com. 

 
Art. 3 Se interzice desfacerea spre consum a bauturilor alcoolice sau de orice fel in 

vecinatatea magazinelor, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei de functionare si inchiderea 
activitatii. 
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Art. 4. Achizitionarea materialelor de protectie necesare pentru   
salariatii Primariei Tintesti si ai Serviciului de Salubrizare , precum si a 
altor persoane implicate in prevenirea si combaterea infectiei cu 
coronavirusul SARS-CoV-2. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de cătie primarul 
Comunei  Tintesti, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru 
Situații  de  Urgentă Tintesti . 

Art.6 Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică și se 
comunică locuitorilor comunei Tintesti, precum și compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate a1 primarului Comunei Tintesti, direct 
implicate în implementarea măsurilor dispuse. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE C.L.S.U.  
PRIMARUL COMUNEI TINTESTI 
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