
 

Hotărâre Nr. 3/31.03.2020 

privind modificarea şi completarea planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea 

răspândirii infecţiei cu noul coronavirus COVID-19 aprobat prin Hotărârea nr. 1/18.03.2020 

şi Hotărârea nr. 2/30.03.2020 

   

 

Având în vedere contextul actual de declarare de către Organizația Mondială a 

Sănătății a stării de urgență pentru sănătatea publică cu impact internațional cauzat de noul 

coronavirus și ca urmare a răspândirii extrem de rapide la nivelul Europei și pe teritoriul 

României, 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 21/2004 privind 

sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență aprobată prin legea 15/2005 cu 

modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Guvernului României numărul 

1491/ 2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere regulamentul privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru situații de urgență Bărcănești, 

 

 

Comitetul local pentru situații de urgență Bărcănești adopta prezenta hotărâre: 

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea 

răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19 la nivelul comunei Bărcănești, județul 

Prahova, completări şi modificări prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată în vederea 

aplicării persoanelor și autorităților de pe raza U.A.T. Bărcăneşti prin grija Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență Bărcănești. 

 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bărcănești 

Primar - Valeriu Lupu 
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Anexa  

la Hotărârea C.L.S.U  Bărcănești nr. 3/31.03.2020 

 

Modificarea şi completarea planului de măsuri pentru prevenirea şi 

limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus COVID-19 aprobat prin 

Hotărârea nr. 1/18.03.2020 şi Hotărârea nr. 2/30.03.2020 

 

I. Se completează atribuţiile de serviciu a compartimentelor de resort din subordinea 

Primarului Comunei Bărcăneşti, prevăzute la pct. 4 din Hotărârea nr. 2/30.03.2020, astfel: 

 Alin. 1 va avea următorul cuprins: responsabil pentru compartimentul Registratură şi relaţii cu 

publicul, Arhivă  va fi Dna. Alina Truşcă, va asigura primirea, înregistrarea şi transmiterea 

documentelor către compartimentele vizate, va elibera documente din arhivă pe baza registrului de 

intrări-ieşiri. Pentru întocmirea documentelor va fi responsabil fiecare compartiment în parte conform 

Procedurilor S.C.I.M al Comunei Bărcăneşti elaborate în baza Ordinului 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, potrivit atribuţiilor de serviciu. 

 Alin. 7 va avea următorul cuprins: Poliţia Locală Bărcăneşti a trecut sub coordonarea şi 

controlul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova a şefului Poliţiei Municipiului Ploieşti şi 

adjunctul acestuia şi acţionează pe raza de competenţă a Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Blejoi, care va 

răspunde de organizarea misiunilor specifice şi de prezenţa poliţiştilor locali în cadrul misiunilor, 

sediul celor nouă poliţişti trecuţi în subordinea secţiei mai sus menţionate îşi va desfăşura activitatea în 

spaţiul clădirii Centrului Cultural-Istoric Mihai Vitezul din satul Româneşti, în latura de sud, intrarea 

B, având la dispoziţie dotările individuale şi mijloc de transport autoturismul Dacia cu numărul de 

înmatriculare PH-13-GUA.  

 În cazul amplificării situaţiei de răspândire şi mărire a numărului de personae carantinate,  în 

situaţia impusă, efectivele Poliţiei Locale, va a asigura preluarea, depozitarea, gestionarea şi 

distribuirea de alimente neperisabile şi materiale specific situaţiei, asigurate din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, se vor folosii spaţiile prevăzute în Planul de apărare 2018-2021, 

acţiuni ce vor fi coordonate de Şeful Poliţiei Locale Popescu Radu. 

II. Prevederile Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu 

noul coronavirus COVID-19 la nivelul comunei Bărcănești, județul Prahova Anexă la Hotărârea 

C.L.S.U  Bărcănești nr. 1/18.03.2020 şi Anexă la Hotărârea C.L.S.U  Bărcănești nr. 2/30.03.2020, 

rămân valabile şi se respect întocmai. 

 

Președintele Comitetului local pentru situații de urgență Bărcănești 

Primar, 

Valeriu Lupu 
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