
      

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA NADRAG
PRIMAR     

                                                        D I S P O Z I Ț I A  nr. 28
                                                         din  13.03.2020

privind  adoptarea  unor  măsuri  de  siguranță  medicală  în  contextul  epidemiologic  actual
(Coronavirus Covid 19)

Primarul Comunei  Nadrag, Județul Timiș,
Având în vedere :

-referatul  SVSU  Nadrag  –prin  șef  SVSU   Buse  Camelia  Simona,  înregistrat  sub  nr.
434/12.03.2020,

Luând act de Hotărârea CLSU Nadrag nr. 436/13.03.2020 adoptată în ședința din data de
13.03.2020,

În conformitate cu prevederile  art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management  al  Situațiilor  de  Urgență,  art.  155  lit.  b)  din  OUG  57/2019  privind  Codul
administrativ;
            In temeiul art.196, (al.1) din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ

D I S P U N E:

Art. 1 Începând cu data de 13.03.2020 se vor însuși hotărârile, deciziile și recomandările
emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului Timiș, Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică Timiș, cu privire la:
-suspendarea temporara a cursurilor scolare și  a activitatilor în gradinite
-sistarea desfasurarii tuturor evenimentelor publice-activitati publice sau private in incinte sau
aer liber –indiferent de numarul de participanti, până la data de 31.03.2020.

Art.  2.  Începând  cu  data  de  13.03.2020,  se  recomandă   transmiterea   solicitarilor,
petitiilor  sau cererilor  in  format  electronic/  letric,  iar  acolo unde se impune depunerea  unor
documente  în  original,  acestea  vor  fi  transmise  în  regim  de  scrisoare  recomanadată,  cu
confirmare  de primire,  la  adresa de e-mail   nadrag@primarianadrag.ro,  nr.tel:  0256 328304,
nr.fax:0256 328304, până la data de 31.03.2020.

Art.  3 Începând cu data  de 13.03.2020 se suspendă activitațile  de audiențe  la  sediul
instituției, pana la 31.03.2020.

Art. 4 (1)Se restrictionează accesul publicului interesat la sedintele autoritatilor locale,
pana la 31.03.2020.

(2) Procesele-verbale al sedintelor precum și hotărârile adoptate vor putea fi consultate
pe site-ul instituției, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.5. Limitarea accesului publicului in  birourile Primariei com Nadrag prin permiterea
accesului, pe rand, doar a cate unei persoane. Accesul va fi organizat de personalul din cadrul
primariei.

Art.6. Transmiterea de recomandari catre agentii comerciali de pe raza comunei de a lua
masuri pentru evitarea aglomeratiei in magazine, masuri de dezinfectie a suprafetelor, rafturilor
si carucioarelor.

Art.7.Informarea locuitorilor cu privire la faptul ca suspendarea cursurilor nu reprezinta
o vacanta scolara ci o perioada de diminuare a expunerii copiilor la pericolul declansat de noul
coronavirus(COVID-19) si de evitare a activitatilor care presupun intalniri in grup.Copii trebuie
feriti de acele locuri de joaca ce presupun atingerea unor suprafete/obiecte comune de catre un
numar mare de copii.
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Art.8.Evitarea  zonelor  aglomerate  unde  cetatenii  sunt  expusi  la  contact  direct  si/sau
interactiune cu un numar mare de persoane, tipul adunarilor publice, cozi, zone de trafic intens,
zone de recreere.

Art.9.Suspentarea activitatii Pietei Agroalimentare Nadrag pana in data de 31.03.2020
Art.10.Se recomanda achizitionarea de  materiale  de dezinfectie  si igiena penru sediu

Primariei comunei Nadrag, si 400 l combustibil..
Art.11.Cetatenii sunt rugati sa anunte la nr. de telefon 0256 351212 daca au cunostinta

despre revenirea in tara a unor persoane din strainatate din zona rosie sau galbena, spre a se
verifica incadrarea in masurile de prevenire a contaminari cu COVID 19

Art.12. Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție de evoluția situației.

Art. 13(1) Prevederile din prezenta dispoziţie vor fi aduse la îndeplinire  CLSU
Nadrag.    

(2)Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție de evoluția situației.

           Art. 14 Prezenta dispoziţie se comunică: 
                 - Institutiei Prefectului-Judeţul Timiş;
                - Consiliului Local Nadrag;
                 - Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
                - CLSU Nadrag; 

   - Cetățenilor-prin publicare pe site-ul instituției.

PRIMAR
Ing.Muntean Liviu

Contrasemnează pentru legalitate,
 SECRETAR GENERAL
Fuior Marioara
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