Anexa la Hotărârea CLSU nr.4 din 13.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL COMUNEI BALACIU
APROB
Preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă

PRIMAR
Mirel Dănuţ SIMION

PLAN DE MĂSURI
pentru prevenirea , combaterea şi gestionarea infectiilor cu coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T. comuna Balaciu

Nr.
crt.

1.

Activitatea/măsura

Afişarea masurilor de informare privind prevenirea
infectării cu Coronavirus Covid-19

Unde se aplică
La sediul primăriei, bibliotecii
comunale, Căminului cultural, agenti
economici cu profil de comert

Asigurarea fondurilor necesare achiziţiei de substanţe
Consiliul Local Balaciu
de dezinfecţie şi de protecţie şi realizarea achiziţiei publice
Primăria Balaciu
2. a acestor substanţe
Suspendarea temporară a audienţelor cu publicul

Primaria Balaciu

3.

Persoane implicate
în aplicarea
măsurilor
Viceprimar si politia
locală
Consilieri locali
Primar
Compart. Achiziţii
Primar
Viceprimar
Secretar general

Afişe, flyere, site oficial

Utilizarea mediului on-line

Reducerea/suspendarea activităţilor cu publicul şi a
Compartiment registrul agricol
activităţii de încasare a sumelor de bani datorate bugetului Compartiment impozite si taxe
local, prin deplasare la domiciliul contribuabililor
Compartiment stare civilă

Trandafir Olguta
Trifu Adriana Valentina
Paun Ionel
Dragan Maria
Preoţescu Mircea

Până la data de 31.03.2020 cu
posibilitatea de prelungire funcţie de
evoluţia situaţiei.
Toate cererile prin care se solicită
eliberarea de adeverinte, certificate,
dovezi, publicatii de vanzare terenuri, se
vor adresa on-line, pe site-ul instituţiei
sau pe fax.

Reducerea/suspendarea efecturii anchetelor sociale la
domiciliul populaţiei

Constantin Adriana

Prioritare vor fi anchetele ptr.
persoanele cu dizabilităţi, crestere
şi îngrijire copii

4.

5.

Observaţii

Compartiment asistenţă socială

Luarea masurilor de dezinfecţie permanentă la sediul
instituţiilor publice şi a celor din subordine

Primaria Balaciu
Biblioteca Balaciu

Bibliotecar
Îngrijitor

Dezinfecţia punctelor de acces

Restricţionarea accesului apartinătorilor în Căminul pentru
Căminul pentru persoane vârstnice
persoane vârstnice ,,Ing.Rusu Vadim,, şi a intrărilor/iesirilor
,,Ing.Rusu Vadim,,
7. persoanelor asistate

Sef de centru

Până la date de 31.03.2020 cu
posibilitatea de prelungire funcţie de
evoluţia situaţiei.

Asigurarea stocului de substanţe folosite la potabilizarea
8. apei

Compartiment alimentare cu apă
Compartiment achiziţii publice

Paun Ică
Andronache Dan

Asigurarea stocului pentru o perioadă
de 3-6 luni

Agenţii economici din comună

Politia Locală

Respectarea regulilor de igienă pentru
personalul propriu şi dezinfecţia curentă
a spaţiilor comerciale.

Primaria Balaciu

Compartiment asistenţă
socială
Compartiment Politie locală

6.

9.

Informarea operatorilor economici cu privire la
responsabilităţile pe care le au în vederea prevenirii şi
combaterii infecţiilor cu coronavirus Covid-19

Intocmirea unei evidenţe cu persoanele cu domiciliul in
localitate şi care se află plecate in străinătate, în vederea
diminuarii riscului ca acestea sa nu respecte
10. masurile dispuse de autorităţi,la întoarcerea în ţară

