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HOTĂRÂREA
nr. 4 din 30.07.2020
Având în vedere procesul - verbal al ședinței Consiliului Local Cosmești din data de 30.07.2020;
- Hotararea CNSU nr.37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu
SARS-CoV-2 la nivclul spatiilor/activitatilor unde exista un rise crescut de infectare.
- asigurarea masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta determinate de manifestarca noului
coronavirus SARS-CoV-2;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatății publice in situatii de
risc epidemiologic si biologic;
- prevederile HGR nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începand
cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COV1D-19;
- masurilc dispuse prin Hotararea Grupului de Suport Tehnico - Stiintific nr.33 din 25.07.2020;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 15/2005 si Ordonanta de Urgenta nr. 11/2014 privind
unele rnasuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta;
- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
Având în vedere Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Galați nr. 79/25.07.2020 și
80/29.07.2020;

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Cosmești, Judeţul Galați,
întrunit în şedinţă în data de 30.07.2020, HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se va transmite societăților comerciale și tuturor instituțiilor de pe raza comunei Cosmești,
prin grija SVSU Cosmești și responsabilitatea domnului viceprimar Ciot Ioan, Hotărârea 80/2020 a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, pentru luare la cunoștință și conformare, fiecare
în domeniul său.
Art.2. Păstrarea programului de lucru redus -8,00-13,00- și accesul limitat al publicului, la toate
instituțiile publice din comună: Primărie, Consiliu Local, Poștă, Poliție, Biserică, Școli, cu luarea tuturor
măsurilor de distanțare socială, portul obligatoriu al măștii la locul de muncă si stabilirea programului
privind pauzele de masa astfel încât să se respecte și să se asigure măsurile de distanțare socială,
protecție individuală și igiena personală, potrivit legii.
Art.3. Se vor închide pentru perioada stării de alertă Parcurile din comuna Cosmești, jud. Galați și se
interzice folosirea locurilor de joacă.
Art.4. Se identifică spațiile aglomerate și intervalul orar 8-16, în care este obligatorie purtarea
măștii de protectie astfel: Primărie; Dispensare medicale; Poștă; Școli; Post poliție Cosmești; Stații de
autobuz – și pentru intervalul orar 6,00-22,00, în care este obligatorie purtarea măștii de protectie
astfel: Spații comerciale; Piața Agroalimentară; centrul tuturor satelor din comună, unde este loc de
adunare și joacă pentru copii(nedeterminate punctual).
Art.5. Se împuternicește primarul comunei cu asigurarea fondurilor necesare pentru pentru punerea
în aplicare a art. 2, alin. (3), din HCJ nr. 79/2020 în cazul unor solicitări.
Art.6. Se stabilește în sarcina viceprimarului comunei obligativitatea monitorizării cererilor cu
privire la necesitatea asigurării resurselor necesare de hrană și tratament a persoanelor izolate sau aflate
în carantină la domiciliu.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul comunei Cosmești
județul Galați, aparatul de specialitate al primarului, membrii SVSU Cosmești, asistenții medicali
comunitari, medicii de familie, preoții parohi, agenții economici, directorul Școlii, șeful Postului de
Poliție Cosmești, întreaga populație a comunei.
Art.8. Prezenta va fi transmisă Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Galați, va fi publicată pe site-ul comunei și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin orice mijloace.
PREŞEDINTE C.L.S.U. Cosmești, județul Galați,
Ing. Ion Tuchiluș

