JUDEȚUL ARGEȘ
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MĂRĂCINENI

HOTĂRÂREA NR.13
din data de 23.10.2020

Având în vedere:
- prevederile H.G. 1491/2004-Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;
- prevederile OUG 21/2004 privind Managementul Situațiilor de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri
aferente instituirii carantinei;
- prevederile HG 557/2016 privind Managementul Tipurilor de Risc;
- OMS 313/2020 privind instituirea măsurilor de carantină a persoanelor în situații de urgență de
sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;
- dispoziția DSU 523/2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu
Coronavirus pe teritoriul României;
-Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea - efectelor
pandemiei de COVID-19
-prevederile Legii nr.136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

-H.G.856/14.10.2020
-adresa Institutiei Prefectului Jud.Arges,nr.20182/2.10.2020
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mărăcineni, întrunit în ședință extraordinară în data de
26.10.2020, ora 13.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se pun in aplicare pe raza localitatii Maracineni,jud.Arges,in conformitate cu –prevederile
legale mentionate mai sus,urmatoarele:

In conditiile manifestarii unei tendinte crescatoare a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in
randul populatiei din comuna Maracineni,in saptamana 20-26 iulie 2020 s-au luat urmatoarele masuri
cu aplicabilitate imediata:
-Obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice,
-Interzicerea organizarii evenimentelor prilejuite de sarbatorile Halloween si Sfantul Dumitru,â
-Interzicerea evenimentelor private(nunti,botezuri,aniversari,etc),
-Verificarea persoanelor izolate si carantinate,
-Interzierea circulatiei persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin
aceleiasi familii,precum si formarea unor astfel de grupuri,
-Limitarea numarului participanilor la maxim 20,in cazul evenimentelor.intrunirilor/actiunilor
desfasurate in spatiu inchis si a duratcestora a maxim 2 ore,
-Intrunirea comitetului local pt.situatii de urgenta in vederea stabilirii planului local de monitorizare a
respectarii si aplicarii regulilor stabilite pt.limitarea propagarii virusului SARS-CoV-2 de catre cetatenii
localitatii Maracineni;
-Operatorii economici
avand ca obiect de activitate comertul cu amanuntul vor proceda la
monitorizarea permanenta in incinta spatiilor comerciale a respectarii de catre vanzatori si cumparatori a
masurilor de conduita sociala si preventie,evitarea aglomerarii ,pastrarea distantei de 1,5 metri intre
cetateni,purtarea mastii de protectie si a manusilor de unica folosinta de catre personalul care
deserveste populatia.
-Administratorii societatilor comerciale care detin terase a caror activitate a fost redeschisa pe perioada
starii de alerta vor proceda la reducerea programului de functionare a acestora pana la ora 22,00 in
cursul saptamanii si ora 23,00 in zilele de sambata si duminica,asigurand monitorizarea permanenta a
respectarii de catre personalul de deservire si de catre clienti a masurilor de limitare a raspandirii
virusului SARS-CoV-2,potrivit legii.
Astfel,s-au incheiat procese verbale intre primaria comunei Maracineni,prin intermediul politiei
locale Maracineni si administratorii societatilor: Pensiunea Diana si SC Ioana Conf Fashion &
Elegance,cu punct de lucru la SC Anddie Food Concept SRL,ambele din localitatea Argeselu,de luare la
cunostinta a acestor masuri.
-Toti locuitorii comunei Mărăcineni sunt rugati să informeze autoritatile daca au cunostinta de existenta
unor persoane venite de curand din strainătate sau de existenta unor persoane care prezinta o modificare
evidenta a starii de sanatate.Nedeclararea acestor informații si nerespectarea regulilor de igienă pot avea
efecte grave asupra persoanelor sau chiar asupra intregii comunități,reprezentând principala linie in
transmiterea acestei epidemii.

-Personalul de specialitate din cadrul primăriei, poliția rurală, poliția locală, preotii,profesorii Liceului
Tehnologic Maracineni și personalul de la Cabinetele Medicale Individuale de pe raza localității vor
supraveghea modul în care persoanele aflate în izolare la domiciliu respectă condițiile de izolare în
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei,vor lua masuri de dezinfectare permanenta a spatiilor
in care isi desfasoara activitatea,de impunere si supraveghere a masurilor de distantare sociala si de
purtare a mastilor.
-Personalul primariei Maracineni prin CLSU si alte persoane implicate direct in activitatea de prevenire
a infestarii cu COVID-19 vor lua toate masurile ce se impun in lupta impotriva proliferarii acestui
virus,purtand o legatura stransa cu factorii de decizie din localitate.
-Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va efectua activități preventive de informare a populației
privind modul de acțiune în cazul apariției unor cazuri de suspiciune sau de infectare cu COVID-19 si
modul de monitorizare a acestora.
-Astfel s-au luat urmatoarele masuri pe teritoriul comunei:
-au fost dezinfectate locasele de cult (cele doua biserici din comuna),
-au fost dezinfectate toete scarile blocurilor din comuna,
-au fost alimentate ritmic cu dezinfectant toate dispersoarele montate pe scarile blocurilor ,
-s-au dezinfectat trotuarele din comuna,
-politia locala a verificat permanent respectarea distantarii sociale in cadrul societatilor comerciale din
comuna si purtarea coresunzatoare a mastilor de protectie,
-au verificat respectarea masurii de inchidere a locurilor de joaca pentru copii,
-au afisat anunturi cu toate masurile luate si care se impun, la toate avizierele din localitate cat si la
spatiile comerciale,anunturi publicate si pe situl comunei.
-s-a monitorizat in permanenta programul de functionare al celor doua terase,
-in incinta primariei nu s-a permis accesul cetatenilor, activitatea desfasurandu-se la ghiseu, fara a intra
in contact direct cu cetatenii,
-dezinfectarea bisericilor se face saptamanal,in zilele de luni si vineri,
-la nivelul comunei Maracineni este constituit un grup de voluntari care monitorizeaza si ajuta toate
familiile in varsta,mai ales pe cele in incapacitate de deplasare ,sau cu grave probleme de
sanatate.Actiunea se desfasoara saptamanal in zilele de marti si vineri sau la solicitare imediata.

Art.2 Pentru saptamana 26 octombrie-02 noiembrie vom continua aplicarea acelorasi masuri si
verificarea cu strictete e respectarii lor prin politia locala,CLSU Maracineni si a celorlalti factori de
decizie din comuna.
Avand in vedere ca exista serviciu de politie locala si monitorizare video pe teritoriul intregii
localitati,la nivelul comunei Maracineni se asigura permanenta 24 din 24. se fac verificari permanente
prin actiune de patrulare cat si prin interventii in urma sesizarilor aparute.
-Institutii implicate:Primaria prin:primar,viceprimar,secretar general,Politie locala si un grup ,de
voluntari din cadrul primariei,Politia rurala Maracineni,Cabinetele medicale prin cei doi medici de
familie si personalul aferent,cele doua Biserici prin cei patru preoti,Biserica penticostala,prin
pastor,Liceul tehnologic Maracineni,prin director,Institutul de Cercetari Polmicole prin director si
Centrul ingrijire copii Maracineni,prin coordonator.
-La nivelul comunei Maracineni,cetatenii au inteles importanta masurilor prezentate mai sus si printr-o
implicare atenta a factorilor de decizie am reusit sa tinem situatia sub control.
Art.3 Analizand situatia de fapt a locatatii noaste,luand in calcul ca nu avem bolnavi de COVID ,
consideram ca nu este necesara carantinarea localitatii Maracineni.
Vom continua cu toate masurile necesare stoparii,extinderii acestui virus, printr-o atentie
deosebita aseupra respectarii regulilor care se impun.
ART.4. Se tine cont in continuare de masurile,care au aplicabilitate pe raza localitatii noastre,
recomandate si in Ordonantele militare.
ART.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor entităților responsabile cu ducerea sa la îndeplinire și
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, pentru luare
la cunoștință și conformare.
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