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HOTĂRÂREA
Comitetului local pentru situaţii de Urgenţă Şimand
Nr.1 din 19.03.2020
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Şimand, întrunit în ședință
extraordinară, în data de 19.03.2020
Convocat prin Dispoziția Primarului Comunei Şimand nr. 73/18.03.2020, privind convocarea
în ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Şimand
Având în vedere:
- Prevederile art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004, actualizată,
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- Prevederile art.10 alin. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârile CJSU nr.12/10.03.2020 şi 14/12.03.2020;
- Cu 9 voturi pentru din totalul de 11 membri ai Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Şimand
În scopul creşterii capacităţii de întervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor
cu noul Coronavirus (COVID 19), pentru prevenirea și combaterea infecțiilor
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se interzic începând cu data prezentei, orice evenimente culturale, sportive,
artistice sau alte evenimente personale, în spațiile publice deținute de comuna Şimand
(căminele culturale) până la 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de
evoluția situației la nivel local și naţional.
Art.2. - Se constată ca factor de risc de contaminare și se dispune verificarea
prezenței PRELUNGITE a copiilor, școlari și preșcolari, pe străzile comunei Şimand și în
parcurile deschise amenajate, cu recomandarea de a nu părăsi domiciliul decât pentru
situații de strictă necesitate.
Art.3. - Se dispune luarea unor măsuri de prevenție, la nivelul magazinelor
alimentare din comună, prin afișarea de materiale informative, asigurarea păstrării unei
distanțe minime de 1 m între persoane și limitarea accesului persoanelor în magazine după
cum urmează: spații de până la 50 mp – 2 persoane, peste 50 mp – 4 persoane, cu
asigurarea de materiale pentru igienizarea mâinilor la intrare/ieșire.
Art.4. - Se constată ca factor de risc semnificativ pe teritoriul comunei Şimand, a
persoanelor având ca ocupație şofer internaţional autocamioane și se dispune verificarea
factorilor menționați, prin colectarea de informații specifice și întocmirea unei situații
exhaustive.
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Art.5. - Se dispune restricționarea orarului cu publicul al Primăriei comunei Şimand
pentru intervalul Luni-Vineri, orele 9-11, pentru urgenţe putându-se face şi programare
telefonică. Pentru serviciul de stare civilă se asigură un număr permanent de contact ce va
fi adus la cunoștință publică prin afișare/online.
Art.6. - Se împuternicește Primarul comunei Şimand cu achiziționarea materialelor
sanitare necesare (mască protecție, biocide alcool 70%, produse pe bază de clor,
echipament integral de protecție unifolosibil pentru disponibilitate la intervenție).
Art.7. - Se sistează programul afișat de Primărie pentru colectarea echipamentelor
electrocasnice uzate.
Art.8.
- Se dispune identificarea prin compartimentul asistență socială, a
persoanelor în vârstă/greu deplasabile, cu risc semnificativ și fără aparținători, în vederea
constituirii unui grup de voluntari, care să ajute aceste persoane în asigurarea
cumpărăturilor zilnice necesare.
Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ŞIMAND
PRIMAR,
DEMA FLORIN-LIVIU

