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Nr. 29803 / 02.04.2020 

HOTARAREA NR. 8 
Din 02.04.2020 

Privind: masurile adoptate in cadrul sedintei extrordinare de lucru a Comitetului Local pentru 

Situatii de Urgenta Tecuci. 

Avand in vedere prevederile: 

- Ordonanta Militara nr.4 din 29.03.2020 

- HCJSU Galati nr.30 din 31.03.2020 

- Referatul nr. 29704 din 02.04.2020 emis de Biroul Monitorizare Situatii de Urgenta 

- Adresa nr. 3206 din 01.04.2020 emisa de Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 

inregistrata la UAT Tecuci cu nr. 29729 02.04.2020 

- Ordonanta Militara nr.3 din 24.03.2020 

- HCJSU Galati nr.30 din 31.03.2020 

- Adresa nr. 3131/30.03.2020 emisa de Institutia Prefectului judetul Galati,inregistrata la 

UAT Municipiul Tecuci cu nr. 29130 / 30.03.2020 

- 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; 

- 11011491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privhid structura 

orgapizatorica,atributiilc ,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 Dispozitianr. 1339 din 08.11.2019 a Primarului municipiului Tecuci, 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 

adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1* aproba alocarea sumei de 60.000 lei pentru achizitionarea dispozitivelor eu solu, 

dezinfectante si montarea acestora la toate intrarile blocurilor de locuinte, situate pe raza UAT 



Municipiul Tecuci si asigurarea solutiei dezinfectante pentru dezinfectarea periodica a lifturilor, a casei 

scarilor Si a altor Spat!! comune. 

Art.2 Se modifica art. 2, alin 1.1 din HCLSU Tecuci nr.7 /24.03.2020, ca re va avea urmatorul 

continut: Persoanelor autoizolate voluntar la domiciliu in baza evidentelor transmise zilnic de Centru 

de Monitorizare Si Comunicare Galati si / sau a solicitarii persoanei ( persoanelor ) in cawa, la UAT 

municipiul Tecuci ( dispecerat Birou monitorizare situatii de urgenta, registratura,etc), cu conditia 

sa fie luat( e) in evidenta pe listele emise de Directia de Sanatate Publica a judetului Galati." 

Art. 3 !Se aproba trecerea sediului administrativ situat in StT. Cuza Voda, nr.104 A; 4 
administrarea SC Piete Prest SRL Tecuci in administrarea UAT Municipiul Tecuci si asigUrarea 

adapostirii Si hranirii persoanelor fara adapost din municipiul Tecuci, prin grija Directiei dè 

Asistenta Sociala Tecuci. 

Situatia acestor persoane se va actualiza Si raporta saptamanal la Centrul de coordonare Si 

conducere a interventie a judetului Galati. • 

Art. 4 -- Se aproba alocarea sumei de 12.000 lei pentru utilarea unei unitati modulare dio 

gestiuriea UAT Municipiui.. TOeucii Serviciul .Administrarea . Domeniului iPublic Si -Privat, . cii 

elementele neeesare unei camere frigorifice Si punerea acestuia la dispozitia Spitalului Muniei4 

„Antom.Cinc0 , din . str. Costache Conachi nr.35, pentru pacientii decedati in urma. infectarii cu 

Covid -19. •.1 

Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor CLSU si institutiilor interesate prin .grija 

Serviciulüi Corminicare. 


