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Nr. 36009 / 15.05.2020 

HOTARAREA NR. 12 
din 15.05.2020 

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

Situatii de Urgenta Tecuci. 

Avand in vedere prevederile: 

- HCNSU nr.24 din 14.05.2020 

- Adresa nr. 9359 / 14.05.2020 emisa de DSP Galati 

- 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,completata cu 

Dispozitia nr.266/23.04.2020 Si Dispozitia nr. 238/07.04.2020, 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 

adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 4000 lei pentru achizitionarea de mijloace de masurare a 

temperaturii comorale individuale a persoanelor, necesare institutiilor publice Si operatorilor 

economici subordonati Consiliului Local ,care desfasoara activitati de lucru ce implica accesul 

persoanelor in interiorul cladirilor. 

Art. 2. Se aproba alocarea sumei de 150000 lei pentru achizitionarea de substante biocide de tip TP2 

( pe baza de clor sau alcool) , inscrise in Registrul National al Produselor Biocide, pentru executarea 

dezinfectei pe strazile, trotuarele, aleele Si mobilierul stradal din municipiul Tecuci. 

Art. 3. Se aproba alocarea sumei de 20000 lei pentru achizitionarea de substante biocide de tip TP2 



( pe baza de clor sau alcool) , inscrise in Registrul National al Produselor Biocide, pentru a se 

asigura dezinfectarea suprafetelor , precum si pentru achizitionarea mijloacelor de protectie 

individuala ( masti , manusi de protective,etc.). 

Art.4 Pana in data de 01.06.2020, este interzisa stationarea "persoanelor in parcurile din municipiul 

Tecuci.Activitatea va fi monitorizata de fortele puse la dispozitie din cadrul Politiei Locale,Politiei 

municipale Si de jandarmi. 

Art.5 Pe toata perioada starii de alerta, accesul in incinta Cimitirelor din municipiul Tecuci, se va 

accepta numai pentru executarea unor activitati de stricta necessitate. Activitatea va fi monitorizata de 

fortele puse la dispozitie din cadrul Politiei Locale,Politiei municipale si de jandarmi. 

Art.6 Pe toata perioada starii de alerta, in municipiul Tecuci, se instituie obligativitatea purtari mastii, 

astfel incat nasul Si gura sa fie acoperite de catre cetateni ,inclusiv pe timpul deplasarilor pe strazi,alei 

Si trotuare, cat Si in spatiile comerciale,mijloacele de transport in comun,la locul de munca Si in alte 

spatii inchise. 

Art.7 Pe toata perioada starii de alerta, in toate institutiile publice Si la operatorii economici care 

desfasoara activitati comerciale/de lucru Cu publicul ce implica accesul persoanelor in interiorul 

cladirilor, se va asigura o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare persoana / client si o distanta 

minima de 2 m intre oricare doua personae apropiate. 

Art.8 Pe toata perioada starii de alerta, Politia Locala va transmite periodic mesaje preinregistrate 

referitoare la masurile necesare de respectat,pe strazile din municipiul Tecuci Si in special pe strazile : 

1 Decembrie 1918,Vasile Lupu,Malureni,Unirii,Salcamului,Fundatura Vasile Lupu,Stefan cel Mare si 

va interzice once fel de intrunire in spatii deschise. 

Art.9 Pe toata perioada starii de alerta, Politia Municipala in colaborare cu UAT Tecuci — 

Compartimentul monitorizare serviciu public de transport public local, vor intensifica controalele 

asupra modului de desfasurare a transportului in comun si a activitatii de taximetrie. 

Art.10 Pe toata perioada starii de alerta, Politia Locala va solicita sprijin fortelor de jandarmi pentru 

monitorizarea activitatilor desfasurate in pietele agroalimentare si industriale din municipiul Tecuci. 

Art. 11 Pe toata perioada starii de alerta se mentine in functiune spatiul de carantina din municipiul 

Tecuci, situat in str. Cuza Voda nr. 104 A. 

Art.12 Pe toata perioada starii de alerta se mentine in functiune spatiul de carantina din municipiul 

Tecuci ,situat la Motelul Coral, din str.Tecuciul Nou,nr.127, pentru care se va intocmi un act aditional 

la Contractul de prestari servicii nr. 31308/13.04.2020, avand la Avizul favorabil transmis prin adresa 

nr.35609 / 13.05.2020 emisa de DSP Galati. 

Art. 13 Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor CLSU Si institutiilor interesate prin grija 

Serviciului Comunicare. 

PRESEDINTE CLSU TECUCI 
PRFMAR 

Catalin Constantin HURDUBAE 


