ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL COMUNEI CARCALIU
Hotărârea nr. 1 din 17 martie 2020
Având în vedere situatia la nivel global și national cu privire la infecția cu coronavirus
Covid-19 și starea de urgență instituită cu data de 16 martie 2020, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă,
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Carcaliu HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Însușirea hotărârilor, deciziilor și recomandărilor emise de Comitetul Național pentru
Situații de Urgență, Instituția Prefectului-Județul Tulcea, Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență, Direcția de Sănătate Publică Tulcea cu privire la :
- Suspendarea cursurilor scolare si a activitatilor in gradinite;
- Sistarea tuturor evenimentelor publice-activitati publice sau private in incinte sau aer liber;
ART. 2 În perioada 16.03.2020-16.04.2020 Primaria comunei Carcaliu suspenda activitatea cu
publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta Primariei, urmând ca primirea
solicitarilor, petitiilor si cererilor sa se faca prin corespondenta folosindu-se mijloace de comunicare
electronica (primaria_carcaliu@yahoo.com) sau posta.
ART. 3 Suspendarea activitatii de audiente cu publicul ale primarului si viceprimarului comunei
Carcaliu la sediul institutiei pana la 16.04.2020, publicul putând transmite solicitările telefonic, la
telefon fix 0240574884 sau telefon mobil 0744350604 (primar); 0744175916 (viceprimar) sau prin
intermediul mesajelor electronice, la adresa de e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com. sau prin fax
0240574802.
ART. 4 Se restrictioneaza accesul publicului interesat la sedintele autoritatilor locale, pana la
16.04.2020.
ART. 5 Agenților economici din comuna Carcaliu se recomandă: dezinfecția frecventă a
suprafețelor, în special în zona caselor de marcat precum și a altor suprafețe expuse (cărucioare,
coșuri de cumpărături, clanțe de uși) precum și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerărilor
de persoane în spațiile comerciale.
ART. 6 Informarea locuitorilor cu privire la faptul ca suspendarea cursurilor scolare 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 de grup. Copii tebuie
feriti de acele locuri de joaca ce presupun atingerea unor suprafete /obiecte comune de catre un
numar mare de populatie.
ART. 7 Evitarea zonelor aglomerate unde cetatenii sunt expusi la contact direct sau la interactiune
cu un numar mare de persoane.
ART. 8 Suspendarea activitatii Pietei agroalimentare Carcaliu pana la 16.04.2020.
ART. 9 Cetatenii trebuie sa aduca la cunostinta la nr. de telefon fix 0240574884 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 contaminarii cu COVID-19.
ART. 10 Funcționarii publici din cadrul Primăriei comunei Carcaliu vor sta în continuare la
dispoziția cetățenilor din comuna, cu respectarea măsurilor impuse de noua hotărâre. La numărul de

telefon 0240574884 un funcționar al Primăriei comunei Carcaliu stă la dispoziția publicului, în
timpul programului de lucru, cu răspunsuri la întrebări referitoare la măsurile instituite la nivel local
și național în vederea combaterii extinderii zonelor afectate de noul coronavirus.
ART. 11 Măsurile instituite vor putea fi prelungite în funcție de evoluția situației.
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