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HOTARARE NR. 13 
din 20.05.2020 

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 

- Ordonanta de Urgenta nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala ,precum Si unele 

masuri aferente instituirii carantinei. 

- Adresa nr. 5881 /13.04.2020 emisa de DSP Galati 

- Adresa nr. 9261 / 13.05.2020 emisa de DSP Galati 

- art.24 din OUG 21 / 2004, privind Sistemul National de Managment al Situatiilor de 

Urgenta aprobata Cu modificari Si completaii 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 suplimentarea Cu suma de 61000 lei necesara cheltuielilor facute de SC CORAL 

COM SERV PROD IMPEX SRL, conform Contractului de prestari servicii de cazare Si masa , 11 

camere,respectiv 28 persoane, potrivit art. 4,alin.g din Decretul nr. 195 / 2020 Si cu respectarea 

prevederilor art. 2 din HG nr. 201/ 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

cheltuielilor de carantina. 



Sumele alocate, vor fi decontate de UAT Tecuci in baza Contractului pentru decontarea din 

bugetul Ministerului Sanatati, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul 

Romaniei din zonele afectate de COVID 19,stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatati,derulate de 

catre autoritatile publice locale sau judetene nr.5094126.03.2020, incheiat Cu Directia de Sanatate 

Publica a judetuluiu Galati cu nr. 29025 / 30.03.2020. 

Art. 2. Se aproba alocarea stunei de 2000 lei pentru prestarea serviciului de spalare si dezinfectare 

lenjerie Si prosoape, serviciu aprobat prin HCLSU nr. 10 din 16.04.20200. 

Art. 3. Se aproba suplimentarea cu stuna de 6000 lei pentru prestarea serviciului de de neutralizare prin 

incinerare a deseurilor rezultate in spatial de carantina situate in zona Obor,str. Cuza Voda nr. 104 a, 

pentru perioada stazii de alerta,conform HCLSU nr. 12/15.05.2020. 

Art.13 Prez,enta hotarare va fi comunicata membrilor CLSU si institutiilor interesate prin grija 

Serviciului Comunicare. 
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