Județul Giurgiu
Consiliul Local al comunei Gogoşari
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari

Hotărâre nr. 1 din 16.03.2020

Având în vedere:
-procesul-verbal nr.1/16.03.2020 al Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari întrunit în şedinţă
extraordinară;
-Hotărârea nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus
în contextul crizei migrației și a refugiaților, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
-Hotărârea nr. 5 și 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului
Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
-Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,
a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
-prevederile art. 10 si art. 11 lit a) din H.G nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă;
-prevederile art.24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
-H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
-H.C.L. Gogoşari nr. 11/18.02.2020 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, pe anul 2020;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă inițierea unei campanii de informare a populației privind măsurile de prevenire pentru
gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Gogoşari, prin publicarea la sediu, pe pagina de
internet a Primariei comunei Gogoşari, wwww.primariagogosari.ro, precum și în alte locuri publice.
Art. 2. Se dispune dezinfectarea cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a spațiilor din incinta unităților
de învățământ de pe raza comunei Gogoşari.
Art. 3. Se dispune restricționarea accesului a maxim 50 de persoane în lăcașurile de cult, până la data de
22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funție de evoluția situației la nivel național.
Art. 4. Se dispune dezinfectarea zilnică, cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool, a spațiilor din incinta
instituțiilor publice din comuna Gogoşari, care au program de lucru cu publicul, până la data de 31 martie 2020,
cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.
Art. 5. Operatorii de transport care își desfășoară activitățile pe raza comunei Gogoşari au obligația de a
lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a autovehiculelor de transport
persoane, zilnic, la începutul și la sfârșitul fiecărei curse, până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea
prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.
Art. 6. Unitățile de alimentație publică și toți agenții economici din comuna Gogoşari (ex: baruri, market,
magazine de cartier, etc.) au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor
și/sau alcool a suprafețelor și a zonelor de contact (ex: clanțe de uși, balustrade, mese, etc.), până la data de 31
martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funție de evoluția situației la nivel național.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare în locuri publice şi va fi
comunicată societăților comerciale, Postului de Poliție și personalului din cadrul Primăriei Comunei
Gogoşari.
Preşedinte C.L.S.U. Gogoşari,
Primar, Dănuţ DAIA

