
 

 

 

 

JUDEŢUL TIMIS 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN COMUNA COSTEIU 

PRIMĂRIA COMUNEI COSTEIU 

                                                                     
HOTĂRÂREA 

     Nr. 3 din 24 martie 2020 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din comuna COSTEIU 

 

  Având în vedere situaţia la nivel global şi național cu privire la infecţia cu 

coronavirus,  precum și măsurile speciale/de maximă urgență care se impun la nivel local, 

pentru prevenirea/combaterea răspândiri infecției cu virusul COVID-19, 

            În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 

privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, 

 

În temeiul prevederilor: 

- art. 12 şi art. 24 din Ordonanța de urgență a Guverului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,  

- Hotărârii de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,   

- Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- Dispoziţiei DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru 

gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României; 

- Hotărârii Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei Naţionale de 

Comunicare şi Informare publică pentru Situaţii de Urgenţă;     

- Ordinului nr. 313 /26.02.2020 al Ministerului Sănătăţii pentru instituirea măsurii de 

carantină a persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţional 

determinată de infectarea cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vederea 

prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, 

- art. 10 alin. 1 pct. a din Ordonanța Militară nr. 2/21 martie 2020  privind măsuri de 

prevenire a răspândire a COVID-19,  
 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din comuna COSTEIU 

           adopta urmatoarele masuri de siguranta a populatiei 

 

           Art. l Se aprobă umătoarele măsuri pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Costeiu, în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Militară nr. 

2/21 martie 2020: 

 Identificarea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă 

formă de ajutor, de pe raza comunei Costeiu, pe fiecare localitate în parte. 

 Procedură pentru acordarea sprijinului pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. 

1 din ordonanță. 

Desemnare persoanelor care vor distribui alimente de bază și produse de igienă de strictă 

necesitate persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, pe raza comunei Costeiu, 

după cum urmează: 

- Marton Benjamin - viceprimar 

- Petrucean Valentin – sef SVSU  

- Neidoni Simona – inspector principal  asistenta sociala 

- Neidoni Doinel - muncitor 

- Muntean Claudiu – sofer 



 

 

 

 

 

 Persoanele desemnate mai sus vor asigura sprijinul pentru persoanele prevăzute 

la art. 8 alin. 1 prin următaorele acțiuni/modaltăți: 

- Persoanele identificate vor fi contactate personal, urmând a se ține legătura 

telefonic cu acestea. 

- Aprovizionarea cu alimente și medicamete/rpoduse de igienă de strictă 

necesitate, pe cheltuiala solicitantului. 

- Acțiunile în teren se vor desfășura în echipe de câte două persoane obligatoriu. 

 

          Art. 2 Se aprobă umătoarele măsuri pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Costeiu, după cum urmează: 

a. Informarea și conștientizarea populației cu privire la obligația de a respecta cu 

strictețe toate măsurile de distanțare socială impuse de actele normative în materie. 

- punerea în aplicare a prevederilor art. 9 din Ordonanța Militară nr. 2/21 martie 2020: 

 Se vor face anunțuri publice și se vor contacta telefonic preoții pentru punerea în 

aplicare a prevederilor legale.  

 De asemenea, ofițerul de stare civilă și oricare membru al CLSU/persoană 

abilitată din cadrul primărei este în măsură să informeze cetățenii cu privire la 

respectarea acestor prevederi. 

- Respectarea cu strictețe a prevederilor art. 4 și art. 5 din Ordonanța Militară nr. 

2/21 martie 2020: anunțuri publice și colaborare cu Postul de Poiție Costeiu. 

b. Organizarea programului de lucru al angajaților Primăriei comunei Costeiu și alte 

măsuri organizatorice: 

- se va asigura funcționarea primăriei prin prezența la locul de muncă a angajaților prin 

rotatie (unii la sediu, altii de acasa); cererile/solicitările/alte probleme care nu sunt 

urgente vor fi comunicate pe adresa de  email primaria.costeiu@yahoo.com și la numărul 

de telefon 0256326500. 
- cetățenii vor fi informați cu privire la prelungirea termenului de plată al impozitelor și 

taxelor locale, inclusiv  de faptul că bonificația de 10 % rămâne valabilă. până la data 

de 30 iunie 2020;  

- se va asigura completarea și distribuirea modelului  de adeverință  permanentă pentru 

angajații primăriei.  

- distribuirea modelului de declarație – anexă la Ordonanța Militară nr. 2/21 martie 

2020:, publicare pe site-ul comunei Costeiu. 

         Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

președintele CLSU, membrii CLSU și organele de poliție de la Postul de Poliție Costeiu. 
 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Primarul comunei Costeiu 

Petru Carebia 

 

 

 
 

 


