ROMANIA,
JUDETUL CALARASI
CO MUNA FRUMUȘANI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARARE
privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea si gestionarea
infectiilor cu Noul Coronavirus (COVID-19) pe teritoriul comunei Frumușani
Analizând situația înregistrată atât la nivel international, cat mai ales la nivel național,
cu privire la cazurile de infecție cu Noul Coronavirus, in vederea prevenirii si gestionarii
infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Frumușani, Judetul Călărași;
Ținând cont de prevederile H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
In conformitate cu prevederile:
- Decretului Nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României;
- art. 10 si art. 11 din Regulamentul cadru privind structura organizatorica,
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de
urgenta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004;
- Prevederile art. 20 lit. m) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de
asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
453/2004;
- Dispozițiile H.C.L. nr.3/31.01.2019 aprobarea Programului de aprovizionare cu
produse agroalimentare si industriale ce urmează a fi distribuite populației Comunei
Frumușani pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război
Întrunit in ședință extraordinara, astăzi 23.03.2020, la sediul Primăriei comunei Frumușani in
baza convocatorului întocmit de C.O.A.T. Frumușani, inregistrat cu nr. 1370/23.03.2020;

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
AL COMUNEI FRUMUȘANI, JUDETUL CALARASI,
adopta prezenta

HOTA RARE:
Art. 1 (1)
Se aprobă, începând cu data prezentei, asigurarea necesarului de produse
alimentare și nealimentare (produse de igiena) pentru persoanele defavorizate, aflate in izolare
la domiciliu pe teritoriul Comunei Frumușani, județul Călărași, pentru o perioada de 14 zile,
produse ce vor fi distribuite si achiziționate din bugetul UAT Comuna Frumușani, alocat
situațiilor de urgenta.
Identificarea si monitorizarea persoanelor va fi coordonata de agenții Postului de Politie
Frumușani in colaborare cu membrii C.L.S.U. Frumușani si reprezentanții D.S.P. Călărași
(2)
Necesarul de produse alimentare si nealimentare ce urmează a fi asigurat
persoanelor aflate in izolare la domiciliu va fi calculat conform anexei nr.3 la H.C.L.
nr.3/31.01.2019 aprobarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare si
industriale ce urmează a fi distribuite populației Comunei Frumușani pe bază de raţii şi cartele,
în caz de mobilizare sau de război.
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(3)
Beneficiarii produselor alimentare și nealimentare (produse de igiena) vor fi
identificați prin raport de ancheta sociala care sa stabilească faptul ca intra in categoria
persoanelor defavorizate cu venituri insuficiente asigurării unui nivel minimal de trai.
Art. 2 Pentru achiziționarea necesarului de produse alimentare si nealimentare ce urmează a fi
asigurat persoanelor defavorizate aflate in izolare la domiciliu, se dispune alocarea sumelor din
bugetul rezervat situațiilor de urgenta la nivelul UAT Comuna Frumușani.

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE
URGENTA
PRIMAR
DUȚĂ PAUL
Nr. 2
Comuna Frumușani, 23.03.2020
Numele si prenumele
DUTA PAUL
TONE STELIAN
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
CRISTACHE COSTEL NELU
ION MARIAN
NICOLAE COSTEL
TONE GHEORGHE

Funcția in
CLSU

Semnătura

Președinte
Vicepreședinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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