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Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

Hotărârea nr. 03/22.03.2020 

 

 

 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de 

22.03.2020, începând cu ora 12:00, 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 Urgență și a 
prevederilor Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, 

având în vedere dispozițiile Ordonanței militare nr.2 din 21.03.2020, 

          

  

 

     DISPUNE 

 

Art. 1 – Se aprobă lista cu persoanele mai vârstnice de 65 de ani, fără susținători sau altă 

formă de ajutor, prevăzută la ANEXA nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre. 

 

Art. 2 – Pentru asigurarea modalităților de sprijin a acestor persoane (alimente de bază, 

medicamente și alte necesități) se alocă suma de 20.000 lei din bugetul local.  

 

Art. 3 – În vederea minimalizării expunerii în afara locuințelor a persoanele prevăzute la 

art. 1, Primăria comunei Rădășeni va asigura serviciul permanent de patrulare, cu 5 

angajați (3 paznici, un șofer și un guard), prin rotație. 

 

Art. 4 – Serviciul permanent de patrulare urmărește respectarea cu strictețe a 

reglementărilor privind aglomerările de persoane, prevăzute în Ordonanța militară nr. 

1/2020, completată cu prevederile nou introduce prin Ordonanța militară nr. 2/2020, 

ținând legătura, în acest scop, cu Postul comunal de Poliție. 

 

Art. 5 – Serviciul permanent de patrulare și echipa de control, stabilită prin Hotărîrea 

CLSU Rădășeni nr. 01/17.03.2020, vor urmări ca activitatea în lăcașele de cult și oficierea 

actelor liturgice/religioase să se desfășoare cu respectarea strictă a Ordonanțelor militare 

nr. 1/2020 și nr. 2/2020, a Hotărârilor CLSU Rădășeni și cu asigurarea tuturor măsurilor 

sanitare și de igienă dispuse de autoritățile administrative. 
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Art. 6 –  Agenților economici și parohiilor de pe raza UAT Rădășeni li se transmit, spre 

strictă conformare, fotocopii ale Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020. 

 

Art. 7 – În perioada instituirii stării de urgență, se sistează activitățile sportive care 

presupun constituirea unor grupuri mai mari de 3 persoane, pe raza UAT Rădășeni. 

 

Art. 8 – Se constituie o comisie, formată din: 

              Maricica PĂUN – viceprimarul comunei 

         Viorel SĂRMĂȘANU 

         Todirel CĂLUGĂRIȚA 

         Dan-Iulian GRIGORESCU, 

pentru identificarea persoanelor în vârstă de 65 de ani sau mai mult, fără susținători sau 

altă formă de ajutor, în vederea asigurării unui sprijin. 

Lista persoanelor menționate în ANEXA nr. 1 se actualizează săptămânal de către comisie 

și se transmite,  la CJCCI Suceava, în fiecare vineri, la ora 12:00. 

 

Art. 9 – Comisia stabilită pentru verificarea agenților economici cu privire la respectarea 

Ordonanței militare nr. 1/2020, respectiv a Hotărârii nr. 2/19.03.2020 a CLCSU Rădășeni, va 

întocmi un raport cu privire la controlul efectuat și la măsurile propuse. 

 

Art. 10 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Comunei Rădășeni și în Monitorul  

Oficial Local și se aplică începând cu data de 22 martie 2020. 

 

 

     Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

       R Ă D Ă Ș E N I 

 

 

       ………………….. 

 

                   prin președinte, primar  Neculai PERJU 

 

Hot. CLSU Rădășeni nr.3/22 martie 2020 

 

 

 

 

 

 


