JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA RĂDĂŞENI
Strada Principala, nr. 29, cod poştal 727460
Tel./fax: 0230-547150
e-mail: pradaseni@yahoo.com

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr. 01/17.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de
17.03.2019, începând cu ora 9:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Rădășeni,
în baza Ordonanței de urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 (cu modif. și compl. ult.)
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui
României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
ținând cont de adresa nr. 5848 din 10.03.2020 a DSP Suceava, precum și de măsurile
luate de președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, și transmise către
unitățile de alimentație publică, prin adresa înregistrată la Comuna Rădășeni sub nr.
1440/11.03.2020,

DISPUNE
Art. 1: Începând cu data de 17.03.2020, se suspendă temporar audiențele cu publicul ale
primarului și viceprimarului comunei Rădășeni. Se suspendă activitatea de audiențe a
secretarului general al comunei, publicul putând transmite solicitările la telefon; 0230/547150
și la adresa de e-mail: pradaseni@yahoo.com.
Art. 2: Accesul persoanelor din afara primăriei este interzis, iar relația cu cetățenii se va face
prin geamurile ghișeelor din exteriorul clădirii, pentru toate compartimentele.
Art. 3: Personalul din cadrul Primăriei, care intră în contact direct cu cetățenii, va purta
mănuși și măști de protecție.
Art. 4: Lista cu persoanele identificate ca sosite din afara țării va fi transmisă către DSP
Suceava, până la sfârșitul fiecărei zile.
Art. 5: Pentru persoanele izolate la domiciliu, la comunicarea DSP Suceava, anchetele sociale
vor fi efectuate telefonic și vor avea ca scop stabilirea situației efective, cu privire la existența
sau inexistența unui aparținător în cazul fiecăruia, care să asigure alimentația, medicația și
materialele de igienă necesare, precum și monitorizarea stării de sănătate.

În cazul că nu există un aparținător, serviciile de procurare a medicamentației și
alimentelor vor fi asigurate prin SVSU Rădășeni, pe cheltuiala persoanei izolate la domiciliu,
până când la nivel national se stabilesc alte măsuri.
Art. 6: Compartimentul asistență socială nu va efectua anchete la domiciliu.
Art. 7: Toate măsurile luate au aplicabilitate imediată, pe o perioadă de 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației.
Art. 8: Funcționarii publici ai Primăriei comunei Rădășeni vor sta, în continuare, la dispoziția
cetățenilor, în timpul programului de lucru., atât la ghișeele formate, cât și la telefon
0230/547150 sau e-mail pradaseni@yahoo.com.
Art. 9: Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin ing. Todirel CĂLUGĂRIȚA –
consilier personal al primarului comunei Rădășeni, va transmite, prin diferite mijloace de
comunicare, situația locală și națională a evenimentelor, cu informare din surse oficiale.
Art. 10: Se efectuează controale, la agenții economici de pe raza comunei, de către poliția
locală, compartimentele de control comercial din aparatul de lucru al primarului comunei
Rădășeni și salariații cu atribuții privind sănătatea publică.
Art. 11: Se verifică dacă se respectă prevederile art. 6 ale Hotărîrii nr. 6 din 09.03.2020 a
CNSSU și se iau toate măsurile de prevenire și combatere a noului coronavirus COVID-19, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 12: Se aprobă propunerea președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență ca,
din partea Primăriei comunei Rădășeni, activitatea de control să fie efectuată de:
ing. Todirel CĂLUGĂRIȚA
jur. Daniel AIOANEI
Art. 13: Prezenta dispoziție intră în vigoare de la data comunicării, care se face prin afișare, la
avizierul și la intrarea în sediul Primăriei Comunei Rădășeni, precum și la celelalte locuri
stabilite pentru afișaj.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență,
.............................
prin președinte - primar dr. ing. Neculai PERJU

