
 
 
 
 

R O M A N I A 
J U D E T U L   B U Z A U 

COMUNA GLODEANU SILISTEA 
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
HOTĂRÂREA Nr. 1/16.03.2020 

privind stabillirea unor masuri  suplimentare la nivelul U.A.T. Glodeanu 
Silistea pentru combaterea noului coronavirus 

 
 Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință 
extraordinară, 
     Având în vedere: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005 şi H.G. nr. 
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență nr.6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noul coronavirus;  

- prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 
4/10.03.2020, pentru aprobarea de masuri suplimentare pentru gestionarea 
infectiei cu noul coronavirus; 

In temeiul art 7, alin.(3) din Regulamentul de organizare si functionare 
al Comitetului local pentru situatii de urgenta, aprobat prin Dispozitia 
primarului nr. 71/2005, 

H O T Ă R Ă S T E 
 

Art.l. Suspendarea activității târgului săptămânal in satele Glodeanu 
Silistea si Vacareasca pana la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea de 
prelungire daca situatia o impune. 

Art.2. Compartimentele achizitii publice si contabilitate vor asigura 
dotarea cu materiale destinate igienei personale la toaletele din primaria 
Comunei Glodeanu Silistea, precum si dezinfectia frecventa a clantelor usilor si 
a altor suprafete expuse(mese, birouri, scaune, etc). 

Art.3. Suspendarea activitătilor care presupun adunari la care participa 
un numar mai mare de 10 de persoane. 

Art.4. Reprezentantii legali ai unitatilor de alimentatie publica din comuna 
Glodeanu Silistea si furnizorii publici sau privati de transport persoane raspund 
si asigura ducerea la indeplinire a masurilor de igienizare, dezinfectie frecventa 
a suprafetelor, instituie masuri de evitare a aglomerarii de persoane. 
 Art.5. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta ia masuri de prevenire, 
comunicare si informare a populatiei cu privire la importanta respectarii 
masurilor de sanatate publica dispuse prin Circulare ale Instititiei Prefectului 
Judetului Buzau, hotarari ale C.J.S.U, C.L.S.U., prin afisarea acestora in zonele 
frecventate de populatie si pe site-ul www.glodeanu-silistea.ro. 
 

 
PRESEDINTE C.L.S.U.        SECRETAR C.L.S.U. 

 PRIMAR,     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
 Gabriel POPESCU      Adrian IONITA 
  



 
 
 
 

 
 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu 
Siliştea în şedinţa din data de 20 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 
139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de  ____ voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , 
__ ,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în funcţie şi ___ consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


