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Nr.  9-  /26.02.2020 
HOTARAREA 

NR.2 
Din 26.02.2020 

Privind: Modificarea si completarea HCL nr.1 din 24.02.2020 privind stabilirea masurilor 

urgente la nivelul municipiului Tecuci de prevenire a raspandirii coronavirusului. 

Avand in vedere prevederile: 

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; 

Prevederile HG 557 / 2016 privind rnanagementul tipurilor de risc; 

Hotararea nr.15 din 24.02.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare 

de lucru a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati; 

Adresa nr.874 / 25.02.2020 emisa de Colegiul National de Agricultura Si Economie-Tecuci, 

inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr.19116 din 25.02.2020, 

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, 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 

adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1 Se abroga prevederile art. 1 din HCL nr.1 din 24.02.2020 privind stabilirea masurilor urgente la 

nivelul municipiului Tecuci de prevenire a raspandirii coronavirului. 

Art. 2 Se pun in aplicare prevederile H CJSU Galati nr. 15 din 24.02.2020 cu privire la spatiile de 

carantinare a persoanelor posibil a fi afectate de infectie cu noul coronavirus 2019-nCoV,in 

umiatoarele locatii: 



Nr.crt. Locatia Adresa 

1 Hotel" Sport "Galati Str.Alexandru Joan Cuza,nr.76- 

78,mun. Galati 

2 Complex agrement Balta Zatun Municipiul Galati 

3 Casa de protocol a Consiliului Judetean 

Galati 

Comuna Vladesti 

4 Complex pentru tineret Padurea Garboavele,comuna Tuluicesti 

Art.3 din HCL nr.1 din 24.02.2020 se abroga. 

Art. 4 din HCL nr.1 din 24.02.2020, se modifica si va avea urmatorul continut: fondurile necesare 

pentru achizitionarea de bunuri Si servicii se vor solicita la Directia de Sanatate Publica Galati prin 

Directia de Asistenta Sociala Tecuci. 

Art. 5 din HCL nr.1 din 24.02.2020, se modifica Si va avea urmatorul continut: monitorizarea 

persoanelor aflate in carantina se va asigura cu personal specializat din cadrul Directiei de Sanatate 

publica Galati. 

Art.6 din HCL nr.1 din 24.02.2020 se abroga 

Art.7 din HCL nr.1 din 24.02.2020 se abroga 

Art. 8 Persoanele care domiciliaza in strainatate, in momentul prezentarii la ghiseele Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, vor completa un Chestionar de evaluare Si 

localizare pe teritoriul Romaniei; 

Art. 9 Directia Generala Economica, Invesfitii, Achizitii Publice si Serviciul Administrarea 

Domeniului Public Si Privat din cadrul UAT Municipiul Tecuci va studia posibilitatea identificarii 

unui spatiu pentru carantinare la nivelul municipiului Tecuci care sa poata fi folosit in functie de 

evolutia epidemiei de gripa cauzate de virusul 2019-nCoV si a situatiei operative. 

Art. 10 La nivelul Primariei municipiului Tecuci se vor lua masuri de prevenire Si asigurare cu 

materiale Si substante dezinfectante prin grija Serviciului investitii - Compartimentul administrare 

sediul primariei Si Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice 

Art. 11 Institutfile publice Si operatorii economici subordonati Consiliului Local Tecuci Si institutiile de 

invatamant din municipiul Tecuci vor dispune masuri de prevenire Si de asigurare cu rnateriale 

dezinfectante din fonduri proprii. 

Art.12 Celelalte prevederi ale HCL nr.1 din 24,02,2020 rarnan valabile 

Art. 13 Biroului monitorizare situatii de urgenta va aduce la cunostinta prezenta hotarare institutiilor 

interesate. 

- 
PRESEDINTE CLSU TECUCI 

PRIMAR 
Catalin Constantin HURIVIVik 


