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Hotirffrea nr. 18
din 28.07.2020

privind mdsurile necesare ce se impun la nivelul localitatii Bdileqti pentru
prevenirea raspindirii coronavirusului Covid - 19, in perioada ,,starii de alerta"

Comitetul local pentru situalii de urgenld al municipiului, intrunit in qedinld

extraordinard in data de 28 iulie 2020
Constituit in baza dispoziliei primarului municipiului Biileqti

Av6nd in vedere:
- Expunerea preqedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd al

municipiului, dl. primar Costel PISTRITU, expunerea nr. 16472 I 28.07.2020;
- Prevederile art. 27, lit. l) - q) din Legea 481/ 2004 privind proteclia civild;
- Prevederile art.4 Ei art. 24,lit. b) din O.U.G. 2l din 15 aprilie 2004, privind

Sistemul NaJional de Management al Situaliilor de Urgenld, aprobatd prin Legea

nr. 15 I 2005;
- Prevederile art. ll, lit. a) din enexa nr. I la H.G. nr. 1491 din 9 septembrie

2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricd,
atribuliile, funclionarea Si dotarea comitetelor Si centrelor operative pentru
situalii de urgenld;

- Prevederile art. 29, alin (9) din Regulamentul - cadru privind structura
organtzatoricd, atribuliile, funclionarea Si dotarea comitetului local pentru

situalii de urgenld, constituit la nivelul municipiului aprobat prin dispozilia
primarului nr. 313 din 20 Martie 2020 ;

in conformitate cu prevederile art. 10, alin. (3) din anexo nr. I la H.G. nr. 1491

din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatoricd, atribuliile, funclionarea qi dotarea comitetelor gi centrelor
operative pentru situalii de urgenld,

HOTARA$rE:

Art.l . Se aproba relocarea punctului de interventie de la Subunitatea de

Popmpieri Bailesti la Sala Sporturilor ,,Ada Nechita" din strada Independentei

nr.70 , unde vor functiona echipajele ce incadreaza autospeciala A 2003 cu

numarul de inmatriculare MAI 33388.
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RSspunde : reprezentant SVSU din cadrul Primariei municipiului Bdileqti
dl. Catana Lucian, dl. Ion MALIN - $ef subunitate Pompieri Bdileqti.

Ar1.2. Se vor lua mdsurile de informare a cetdlenilor, cu privire la hotdrdrea
CLSU a municipiului Bdileqti.

Rdspunde : reprezentant rela{ii cu publicul al Primdriei municipiului Bailegti
dl. Mircea Gheorghiu.

Preqedinte
Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd
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