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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 1 DECEMBRIE  
 
 

HOTARAREA  
Nr. 4 din 18.03.2020 

 
Privind stabilirea unor masuri suplimentare pentru prevenirea si gestionarea infectiilor cu 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) pe teritoriul Comunei 1 DECEMBRIE 
 
 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei 1 Decembrie intrunit in sedinta 
de urgenta, azi 18.03.2020 la sediul Primariei 1 Decembrie, strada Crisana nr. 1, jud. Ilfov 
ca urmare a convocatorului inregistrat cu nr. 04 din 18.03.2020 si  a PV 04/18.03.2020 
 
Analizand situatia existenta la nivelul international cu privire la cazurile cu infectie 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), in vederea prevenirii si a gestionarii infectiilor 
cu CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) pe teritoriul comunei 1 Decembrie. 
Avand in vedere: 

- Prevederile art. 24 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si 
completarile uletrioare; 

- Decret presidential privind instituirea starii de urgenta pe perotoriul Romaniei 
conform MO nr 212/16.III.2020 

- Informare de Presa din data de 17.03.2020 

- Buletin de presa din data de 18.03.2020 

- Prevederile art. 155 alin. (1), lit (d), alin (5), lit (b) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si completarile ulterioare; 

- Hotararile 10/14.03.2020 precum si Hotatrarea nr. 11/17.03.2020 privin aprobarea 
unor masuri suplimentare de combatere a noului CORONAVIRUS ale Comitetului 
National pentru Situatii Speciale de Urgenta 

-  

 
 
 
 
 



HOTARASTE: 
 

            Art. 1 Membrii C.L.S.U. 1 Decembrie au luat act cu privire la Decretul privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

 
   Art.2  Se va dispune ca din partea primariei comunei 1 Decembrie sa fie desemnate 
3 (trei) persoane (conform anexa) de legatura, astfel incat persoanele izolate la domiciliu sa 
poata solicita ajutor in vederea achizitionarii de hrana si apa potabila.  
      

 Persoanele cu domiciliul stabil pe raza comunei 1 Decembrie care necesita 

sprijin pe toata perioada izolarii la domiciliu sau se afla in carantina, pot apela la 

sprijinul C.L.S.U. prin apelare la numerele de telefon tel/fax. 021.369.13.15/ 

021.369.13.17, sau prin e-mail: primaria1decembrie@yahoo.com in intervalul orar 

08.30 – 16.30. 

 In afara acestui interval orar, cetatenii comunei 1 Decembrie, pot apela la 

urmatoarele numere de telefon: 

 

Nume prenume Functie Nr. Tel. 

D-nul Oana Adrian P.Primar, 0768.190.530 

D-nul Mihalache Costel Viceprimar 0729.759.501 

D-na Minodora Iliescu Secretar General 0768.190.528 

 
    Art. 3 Va fi constituita o echipa de 2(doua) persoane care va oferi sprijin persoanelor 
izolate la domiciliu, 24h din 24h  ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19. 
Se vor centraliza intru-un fisier si se vor monitoriza toate solicitarile cetatenilor care nu se 
pot deplasa pentru achizitionarea de alimente de prima necesitate si apa potabila. 
      
    Art .4  SE VA SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDUL DE REZERVA 
AFERENT INSTITUTIEI PUBLICE - PRIMARIA COMUNEI 1 DECEMBRIE, IN VEDEREA 
ACHIZITIONARII SI APRIVIONARII DE PRODUSE NECESARE PERSOANELOR AFLATE 
IN IZOLARE SI ANUME: ,,APA SI HRANA”, INCLUSIV MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE 
PROTECTIE NECESARE COMBATERII ACESTEI EPIDEMII, PERSOANELOR  CARE SE 
VOR DEPLASA LA DOMICILIUL CELOR AFLATI IN IZOLARE PE RAZA LOCALITATII 1 
DECEMBRIE. 
   
 Art. 5 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a Comunei 1 Decembrie, a solicitat  

Postului de Politie 1 Decembrie ca impreuna cu lucratori din cadrul I.J.J.ILFOV, sa 

desfasoare activitati de verificare a persoanelor aflate in izolare la domiciliu. 

 Sa solicitat sprijin,ca, din partea primariei comunei 1 Decembrie, pe toata perioada 

epidemiei, suplimentarea de  persone in numar de 6 (sase) in vederea respectarii in 

totalitate a regulilor si a masurilor impuse in aceasta perioada, de catre persoanele aflate 

in izolare la domiciliu.  
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 Verificarile efectuate persoanelor aflate in izolare, de catre aceste persoane 

desemnate din cadrul primariei, vor fi efectuate, atat telefonic cat si la domiciliul acestora 

de pe raza localitatii. 

 

Permenenta 

Nume Prenume Nr. Telefon   

Vlad Gelu  Permanenta 

Lazar Alexandru  Permanenta 

Niia Fanel  Permanenta 

Sandu Ionel  Permanenta 

Suplimentari 

SANDU IONEL  Suplimentar  

 

 Art. 6  Tinand cont de asigurarea desfasurarii optime a activitati in cadrul Primariei 

Comunei 1 Decembrie, se vor lua masuri pentru organizarea activitatilor, astfel incat, sa fie 

evitat, pe cat posibil contactul direct intre persoane.  

    Pentru a preveni personalul din cadrul acestei institutii/ institutii afiliate, se va asigura 

functionarea cu personal restrans, astfel incat, la fiecare departament, va lucra doar cate o 

persoana. Lucratorii care isi desfasoara activitatea in cadrul acestor institutii, a doua zi sunt 

inlocuiti de alta persoana din cadrul departamentului, astfel incat sa se poata asigura  

transmiterea tuturor documentelor solicitate de catre persoane fizice/ jurice/ institutii publice 

in termenul legal stabilit de lege. 

   Masura este stabilita pentru o perioada de 30 zile, cu posibilitatea de prelungire a acesteia 

in functie de evolutia situatiei. 

  

 Art. 7  REGURILE SI MASURILE IMPUSE SE VOR RESPECTA CU STRICTETE 

ASTFEL INCAT INSTITUTIILE IMPLICATE SA DUCA LA INDEPLINIRE CU EXACTITATE 

ACESTE PROCEDURI . 

 

 La şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au participat membrii 

C.L.S.U. menţionaţi în lista anexată la prezentul proces-verbal. 

. 

 
 
 

p. PRESEDINTE C.S.L.U. 

Adrian OANA 

 

 

SECRETAR CLSU 

Minodora ILIESCU 


