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Hotărârea nr. 1 din 12.03.2020 
privind aprobarea "Planului de măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu noul tip de coronavirus COVID-19 la 

nivelul  comunei Ruginesti 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

La iniţiativa Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  

Având în vedere prevederile: 

            - procesul - verbal  nr.1938/12.02.2020  incheiat in sedinta  CLSU  

RUGINESTI  privind stabilirea unor masuri  ; 

           -O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgentă art. 24, alin.(b); 

           -H.G. nr. 1491/2004 Regulamentul Cadru  privind structura organizatorică, atribuţiile şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă art. 10 alin. (3); H.G. nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc. 

           -Hotărârea nr. 6/06.03.2020 şi  Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind 

gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

           -Hotărârea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

coronavirus a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

          Art. 1. Se aprobă "Planul de măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivelul  

comunei Ruginesti  - conform  Anexei 1. 

          Art. 2. Structurile subordonate Primăriei  comunei  Ruginesti ce au atribuţii în gestionarea situaţiilor de 

urgenţă specifice precum şi instituţiile care asigură funcţii de sprijin potrivit H.G. 557/2016 privind  

managementul  tipurilor de riscuri vor lua toate măsurile de gestionare a situaţiei, potrivit competenţelor 

acestora. 

         Art. 3.Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către toate structurile implicate iar Secretariatul 

Tehnic al C.L.S.U. o va comunica structurilor menţionate la art. 2 precum şi tuturor instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

 

 

Preşedintele 

comitetului local 

pentru situaţii de 

urgenţă 

PRIMAR, 

AVRAM  ION 



COMUNA RUGINESTI  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENTĂ 

Anexa nr. 1 

APROB, 

Preşedintele comitetului local pentru  

                    situatii de urgenta  

                   PRIMAR, 

            AVRAM  ION  

 
PLAN DE MASURI 

Pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivclul  COMUNEI RUGINESTI  în şedinţa din 12.03.2020 
 

NR 

CR T. 

ACTIVITATEA/MASURA INSTITUŢII/COMPARTIMENTE 

IMPLICATE ÎN APLICARE 

PERIOADA/TERMEN 

1 
Începând din data de 12 martie 2020 sunt suspendate 

temporar audiențele cu publicul ale primarului și 

viceprimarului  comunei  Ruginesti . De asemenea, se 

suspendă activitatea de audiențe cu publicul și a 

secretarului general al comunei Ruginesti , publicul 

putând transmite solicitările telefonic, la telefon 

0237/269111  sau prin intermediul mesajelor electronice, 

la adresa  de email pr_ruginesti@yahoo.com. 

 

Primăria comunei Ruginesti  Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

2 
Toate unitățile de învățământ din comuna  vor fi 

dezinfectate. 

 

Primaria comunei Ruginesti  

Scoala Gimnaziala Ruginesti  

Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

22.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

3 
În sediul Primăriei comunei Ruginesti se va permite 

accesul un număr maxim de 2 (două) persoane care vor 

staționa pe holul instituției.  

 

Primăria  comunei Ruginesti  Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 



4 
Personalul din cadrul Primăriei comunei Ruginesti  care 

intră în contact direct cu publicul va identifica dintre 

persoanele care se adresează acestora pentru soluționarea 

diferitelor probleme pe cele care au efectuat deplasări în 

afara țării în ultimele 15 zile folosind ca instrument de 

lucru modelul de tabel prevăzut în anexa 2 la Hotărârea 

nr. 5/29.02.2020 a Comitetului județean pentru situații 

de urgență Vrancea. Situațiile cu persoanele identificate 

vor fi transmise Direcției de Sănătate Publică Vrancea 

zilnic, la sfârșitul programului de lucru al fiecărei 

instituții. 

 

Primăria  comunei Ruginesti Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

5 
În situația persoanelor izolate la domiciliu, a căror 

evidență va fi comunicată de către Direcția de Sănătate 

Publică Vrancea, anchetele sociale se vor efectua 

telefonic și vor avea ca scop stabilirea situației efective 

cu privire la existența sau inexistența unui aparținător al 

respectivei persoane care să îi asigure alimentația, 

medicația și materialele de igienă necesare, precum și 

monitorizarea stării de sănătate. În situația în care nu 

există un aparținător, serviciile de procurare a 

medicației, alimentelor și produse de igienă vor fi 

asigurate prin SVSU  Ruginesti , pe cheltuiala persoanei 

izolate la domiciliu, până în momentul în care, la nivel 

national, se stabilesc alte măsuri. 

 

Pimăria  comunei Ruginesti  

SEF  SVSU  

 Medici de familie  

Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

6 
Compartimentul de asistenta  sociala nu va mai efectua 

anchete la domiciliu 

Compartimentul de asistenta  sociala  Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 



7 
Agenților economici din comuna Ruginesti  li se vor 

transmite recomandări în ceea ce privește dezinfecția 

frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de 

marcat precum și a altor suprafețe expuse ( clanțe de uși) 

precum și instituirea de măsuri privind evitarea 

aglomerărilor de persoane în spațiile comerciale. 

 

Primăria  comunei Ruginesti  Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

8 În perioada 12.03.2020 – 31.03.2020 nu se vor  aviza 

favorabil adunările publice din comuna Ruginesti . 

. 

Primăria  comunei Ruginesti  

 
Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

9 
Societatea care  efectuiaza  transportul public de 

persoane pe  raza localitatii Ruginesti  vor avea obligația 

respectării regulilor și măsurilor de prevenire a infectării 

cu COVID-19, respectiv vor purta măști faciale, mănuși 

chirurgicale și vor efectua dezinfecția habitatului mașinii 

la fiecare capăt de cursă. 

 

Primaria comunei Ruginesti  

SC ANIRON TRANS SRL  
Perioadă: temporar, între 12.03.2020-

31.03.2020, cu prelungire automată în 

funcţie de evoluţia situaţiei. Termen 

aplicare: imediat 

    



 


