Județul Giurgiu
Consiliul Local al comunei Gogoşari
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari
Hotărâre nr. 2 din 22.03.2020
Având în vedere:
-procesul-verbal nr.2/22.03.2020 al Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari întrunit în
şedinţă extraordinară;
-prevederile dispozițiilor art. 26 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul
stării de urgență;
-prevederile Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgențã pe
teritoriul României;
-prevederile art.24 lit.b) din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgentă;
-prevederile art.4 alin.(1) lit. b), art.6 alin.(1) și art.7 din H.G. nr.557/ 2016 privind managementul
tipurilor de risc;
-prevederile Hotăràririi nr.4/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
-prevederile atr. 6 din Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020;
-prevederile art.10 alin.(3), art.11 lit.a) din Anexa la H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificarile ulterioare
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.Se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței sã se efectueze numai pentru
următoarele motive :
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de
desfãșurare a activitătii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri neeesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistentă medicalã care nu poate fi amânată și nici realizatã de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistenţa persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, in apropierea locuintei/gospodäriei, legate de activitatea fizică
individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.
Art.2.În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinţei este permisă
numai pentru motivele prevăzute la art. 1.
Art.3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autoritătilor abilitate, legitimația de serviciu, adeverinţa eliberată
de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
Art.4.Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declaraţie pe propria răspundere,
completată în prealabil.
Art.5.Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței/ gospodăriei/locului activitătii profesionale, motivul deplasării, data completării și
semnătura.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare în locuri publice.
Preşedinte C.L.S.U. Gogoşari,
Primar, Dănuţ DAIA

