ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIA nr.73
privind stabilirea unor noi măsuri ce se vor lua la nivelul Primăriei Comunei Șoldanu de
prevenire a răspândirii COVID-19, începând cu 26.03.2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și
necesitatea monitrorizării și asigurării condițiilor de prevenire a răspândirii COVID-19 în teritoriul
adminstrativ al Comunei Șoldanu;
▪ Adresa Circulară a Instituției Prefectului – Județul Călărași nr.2249 din 25.03.2020 pentru punerea în
aplicare a măsurilor emise prin Ordonanța Militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19;
▪ Hotrărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șoldanu nr.4 din 26.03.2020 privind stabilirea
unor noi măsuri ce se vor lua la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, de prevenire a răspândirii
COVID-19, începând cu 26.03.2020;
▪ Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.70 din 24 martie 2020 privind reorganizarea Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:
▪ prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul
stării de urgență;
▪ prevederilor Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României;
▪ prevederilor art.6, art.7 și art.12 din Ordonanța Militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19;
▪ prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Constatând caracterul dat de starea de urgență în raport cu condiţiile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, DISPUN:
Art.1. - (1) Se va proceda, începând cu data aducerii la cunoștință publică a prezentei dispoziții, la

identificarea și evidența persoanelor fără adăpost aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Șoldanu,
prin grija Compartimentelor asistență socială și Dezvoltare comunitară ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Șoldanu.
(2) Măsurile pentru adăpostirea și îngrijirea persoanelor fără adăpost identificate conform aliniatului (1)
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vor fi aprobate de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, la propunerea Primarului Comunei Șoldanu.
(3) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean
Călărași de coordonare și conducere a intervenției prin grija șefului SVSU Șoldanu.
Art.2. - (1) Se stabilește ca, începând cu data comunicării prezentei dispoziții, să fie marcată zona
destinată accesului cetățenilor și suprafața de relații cu publicul din incinta sediului Primăriei Șoldanu cu
benzi autoadezive care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5
metri.
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor de la aliniatul (1) se însărcinează viceprimarul Comunei
Șoldanu.
Art.3. - (1) Instituțiile publice și operatorii economici cu activitate pe teritoriul administrativ al comunei
Șoldanu au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu
publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță
de minimum 1,5 metri.
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor de la aliniatul (1) se însărcinează conducătorii instituțiilor
publice și agenților economici ce funcționează pe teritoriul Comunei.
Art.4. - Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de Primăria Comunei Șoldanu și
de celelalte autorități publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de
urgență.
Art.5. - (1) Prezenta dispoziție are caracter normativ și va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință
publică.
(2) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile art.37 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Secretarul general al comunei Șoldanu va asigura aducerea la cunoștință publică și comunicarea
dispoziției tuturor factorilor interesaţi:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Personalului nominalizat pentru aplicarea măsurilor.
PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU,
Iulian GEAMBAŞU
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Şoldanu,
Traian HULEA

Comuna Şoldanu, 26 martie 2020
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