JUDETUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI MĂRĂCINENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA NR.1
din data de 27.03.2021
Având în vedere :
-prevederile H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021,
-Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr.
3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
-Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1309/21.07.2020 privind modalitatea de
aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
-prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19, cu completările și modificările
ulterioare,
-prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
-OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență;
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- hotarârea nr. 15/12.03.2021 a CJSU Argeș.
- hotarârea nr. 19/26.03.2021 a CJSU Argeș.
- hotarârea nr. 21/27.03.2021 a CJSU Argeș.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mărăcineni, întrunit în
ședință extraordinară, online în data de 27.03.2020, ora 19.00 a luat
următoarea
HOTĂRÂRE:
Măsurile prevăzute în această hotărâre intră în vogoare începând cu
data de 28.03.2021 pentru o perioadă de 14 zile.
Art.1. Pentru Comuna Mărăcineni, în care incidența cumulată la 14
zile este mai mare de 4/1000 locuitori și mai mică de 7,5/1000 locuitori se
stabilesc următoarele măsuri:

-Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței /gospodăriei
fără restricții, după ora 20,00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică;
-Este prmisă funcționarea operatorilor economici care desfășoară
activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și /sau deschise,
publice și/sau private, până la ora 18,00 în zilele de vineri, sâmbătă și
duminică, în intervalul orar 18,00-05,00, operatorii economici pot activa
doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Art.2. Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau
băuturilor alcoolice și nealcooloce, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în
interiorul clădirilor din comuna Mărăcineni se permite pentru prepararea
hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și
nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.
Art.3. În condițiile manifestării unei tendințe crescătoare a ratei de
infectare cu virusul SARS-CoV-2 în comuna Mărăcineni, în perioada 27 martie 11 aprilie 2021 s-au luat și se vor lua următoarele măsuri cu aplicabilitate
imediată:
1-Întrunirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în vederea stabilirii
planului local de monitorizare a respectării și aplicării regulilor stabilite, pentru
limitarea propagării virusului SARS-CoV-2 de către cetățenii localității
Mărăcineni;
2-În calitate de președinte al CLSU, primarul localității sau înlocuitorii legali
ai acestuia răspund nemijlocit de aplicarea întocmai a măsurilor și acțiunilor
stabilite în planul local de monitorizare;
3-Operatorii economici de pe raza localității Mărăcineni, având ca obiect de
activitate comerțul cu amănuntul, vor proceda la monitorizarea permanentă în
incinta spațiilor comerciale a respectării de către vânzatori și cumpărători a
măsurilor de conduită socială și prevenție, evitarea aglomerării, păstrarea
distanței de 1,5 metri între cetățeni, purtarea măștii de protecție și a mănușilor
de unică folosință de către personalul care deservește populația și își vor
desfășura activitatea de luni până vineri, în intervalul orar 5,00-21,00 fără a
depăsi 30% din capacitatea maximă a spațiului.
4-Administratorii societăților comerciale care dețin terase, restaurante și
cafenele vor funcționa de luni până vineri, în intervalul orar 5,00-21,00 fără a
depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, asigurand monitorizarea
permanentă a respectării de către personalul de deservire și de către clienți a
măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.
5-Toți locuitorii comunei Mărăcineni sunt rugați să informeze autoritățile
dacă au cunoștință de existența unor persoane venite de curând din strainătate
sau de existența unor persoane care prezintă o modificare evidentă a stării de

sănătate. Nedeclararea acestor informații și nerespectarea regulilor de igienă pot
avea efecte grave asupra persoanelor sau chiar asupra întregii comunități,
reprezentând principala linie în transmiterea acestei epidemii.
6-Personalul de specialitate din cadrul primăriei, poliția rurală, poliția
locală, preoții, profesorii Liceului Tehnologic Mărăcineni 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 măsuri de dezinfectare
permanentă a spațiilor în care își desfășoară activitatea, de impunere și
supraveghere a măsurilor de distanțare socială și de purtare a măștilor.
7-Personalul primăriei Mărăcineni prin CLSU și alte persoane implicate
direct în activitatea de prevenire a infestării cu COVID-19 vor lua toate măsurile
ce se impun în lupta împotriva proliferării acestui virus, purtând o legătură
strânsă cu factorii de decizie din localitate, informând în același timp populația
despre importanța și beneficiile vaccinării în vederea protejării împoriva
infecției cu virusul SARS-CoV-2
8-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 și modul de
monitorizare a acestora.
-Astfel s-au luat următoarele măsuri pe teritoriul comunei:
-au fost dezinfectate locașele de cult (cele două biserici din comună),
-au fost dezinfectate toate scările blocurilor din comună,
-au fost alimentate ritmic cu dezinfectant toate dispersoarele montate pe scările
blocurilor,
-s-au dezinfectat trotuarele din comună,
-poliția locală a verificat permanent respectarea distanțării sociale în cadrul
societăților comerciale din comună și purtarea corespunzătoare a măștilor de
protecție,
-au verificat respectarea măsurilor de protecție a locurilor de joacă pentru copii,
-au afișat anunțuri cu toate măsurile luate și care se impun, la toate avizierele din
localitate cât și la spațiile comerciale, anunțuri publicate și pe situl comunei.
-în incinta primăriei, activitatea se defășoară la ghișeu, fără a intra în contact
direct cu cetățenii,
-dezinfectarea bisericilor se va face săptămânal, în zilele de luni și vineri,
-la nivelul comunei Mărăcineni este constituit un grup de voluntari care
monitorizează și ajută toate familiile în vârstă, mai ales pe cele în incapacitate
de deplasare, sau cu grave probleme de sănătate. Acțiunea se desfășoara
săptămânal în zilele de marți și vineri sau la solicitare imediată.

Pentru perioada 28 martie - 11 aprilie vom continua aplicarea măsurilor de
prevenție anti COVID și verificarea cu strictețe e respectării lor prin poliția
locală, CLSU Mărăcineni și a celorlalți factori de decizie din comună.
Având în vedere că există serviciu de poliție locală și monitorizare video pe
teritoriul întregii localități, la nivelul comunei Mărăcineni se asigură permanență
24 din 24, se fac verificări permanente prin acțiune de patrulare cât și prin
intervenții în urma sesizărilor apărute.
Urmare adresei din partea Instituției Prefectului nr. 10876/18.03.2021
vă comunicăm:
-În localitatea noastră își desfășoară activitatea Centrul de vaccinare din
satul Argeșelu care funcționează cu două fluxuri de administrare a
vaccinurilor Pfizer si Astra Zeneca.
-Situația epidemiologică la nivelul comunei Mărăcineni, la data prezentei se
prezintă astfel: 19 persoane aflate în izolare si 4 persoane aflate în
carantinare.
-Instituții implicate: Primăria prin: primar, viceprimar, secretar general, Poliție
locală și un grup, de voluntari din cadrul primăriei, Poliția rurală Mărăcineni,
Cabinetele medicale prin cei doi medici de familie și personalul aferent, cele
două Biserici prin cei patru preoți, Biserica penticostală, prin pastor, Liceul
tehnologic Mărăcineni, prin director, Institutul de Cercetări Pomicole prin
director și Centrul îngrijire copii Mărăcineni, prin coordonator.
-La nivelul comunei Mărăcineni, cetățenii au înțeles importanța măsurilor
prezentate mai sus și printr-o implicare atentă a factorilor de decizie am reușit
să ținem situația sub control.

PREȘEDINTE C.L.S.U.,
PRIMAR
DASCĂLU NICOLAE-LIVIU

Secretar CLSU
S.G.UAT
Bujor Marinela

