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HOTARAREA NR. 5 
Din 17.03.2020 

Privind: Aprobarea masurilor de prima urgenta pentru aplicarea prevederilor Decretului privind 
instituirea starii de urgenta, din 16.03.2020. 

Avand in vedere prevederile: 
-Decretului privind instituirea starii de urgenta, din 16.03.2020 
-art.24 din OUG 21 / 2004, privind Sistemul National de Managment al Situatiilor de Urgenta aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 si OUG nr.1 / 2014 privind unele masuri in domeniul 
managementului situatiilor de urgenta,precum si OUG nr. 89 din 23.12.2014 pentru modificarea si completarea 
unor acte normative in domeniul situatiilor de urgenta Si al apararii impotriva incendiilor; 

-HG 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorica,atributiile ,functionarea Si dotarea comitetelor Si centrelor operative pentru situatii de urgenta; 

-In temeiul art.5,alin.3 din Regulamentul Comitetului local pentru situatii de urgenta,aprobat prin 
Dispozitia nr. 1339 din 08.11.2019 a Primarului municipiului Tecuci, 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 
adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1 Se aproba alocarea de fonduri in valoare de 300000 lei pentru achizitionarea a 2 (doua ) 
atomizoare portabile Si 2 (doua) atomizoare pentru montare pe ATV , echipamente de protectie individuala Si 
substante dezinfectante pentru prevenirea Si limitarea infectarii cu coronavirusul SARS — VoV- 2 in randul 
populatiei. 

Art. 2 Se abroga prevederile art. 1 din HCL nr. 4 din 12.03.2020 privind achizitionare in regim de 
urgenta a 10 (zece) containere locative utilate corespunzator, amplasarea acestora in incinta U.M. 0527 
Jandarmi, str. Gh. Petrascu nr. 50 Si racordare la toate utilitatile. 

Art. 3 Se aproba schimbarea destinatiei constructiei edificate Cu Autorizatia de construire nr. 255 / 
02.08.2019, din spatii de alimentare publica in spatii de cazare, Si alocarea de fonduri necesare in acest sens in 
suma de 120000 lei. 

Art. 4 In perioada de aplicare a prevederilor Decretului privind instituirea starii de urgenta, se 
interzice stationarea persoanelor in parcurile publice si la locurile de joaca, aflate in municipiul Tecuci. 

Art.5 Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare prin grija Directiei Generale Economice-Serviciul 
Investitii; Piete Prest SR Tecuci; Directia Servicii Publice; Politia Locala; Administrarea cimitirelor Si 

spatiilor verzi SRL Tecuci; Compania de Utilitati Publice. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi transmisa Centrului Operational Judetean Galati prin grija 

Biroului Monitorizare Situatii de Urgenta Tecuci. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Serviciului Comunicare. 
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