ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN
PRIMARIA ORA~ULUI BOC~A

COMITETUL

LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA BOC~A

HOTARAREA NR. 4
23.03.2020, orele 11

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. e) ~i art. 25 din O.D.G. nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 149112004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si
centrelor operative pentru situatii de urgenta,
Tinand seama de Decretul prezidential
nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stari! de urgenta pe teritoriul Romaniei, situatia actual a a evolutiei
coronavirusului -COVID - 19 pe teritoriul Romaniei, precum si numarul in crestere a
imbolnavirii cetatenilor romani de COVID - 19,
Vazand prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masurile de
prevenire a raspfindirli COVID -19,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA BOC~A
reunit in sedinta extraordinara in data de 23.03.2020, ora 11,
HOTARA~TE
Art. 1. (1) Se aproba suspendarea transportului public in regim de taxi pe raza orasului
Bocsa incepand cu data de 24.03.2020, orele 00 pentru 0 perioada de 14 zile, respectiv pana in
07.04.2020.
(2) Nerespectarea de catre operatorii de taximetrie a prevederilor alin. (1) se
sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei de taxi pe 0 perioada de 30 de zile.
Art. 2. (1) Se stabileste ca Serviciul Public de Asistenta Sociala Bocsa in colaborare cu
medicii de familie ~i celelalte institutii publice care detin informatii concludente sa se ocupe de
identificarea persoanelor prevazute in varsta de peste 65 de ani, tara sustinatori sau alta forma
de ajutor.
(2) Se stabileste ca Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bocsa impreuna cu
Serviciul Public de Asistenta Sociala Bocsa sa asigure sprijinul necesar si minimalizarea
expunerii in afara locuintelor a persoanelor definite la art. 8 din Ordonanta militara nr. 2 din
21.03.2020.
Art. 3. (1) Se stabileste sa se aloce suma de 20 leilzi in vederea livrarii de produse
alimentare pentru persoanele izolate de pe raza orasului Bocsa aflate pe lista D.S.P. Caras Severin care solicita acest ajutor si care cornpleteaza 0 Declaratie pe propria raspundere ca nu
detin mijloacele materiale necesare subzistentei in cele 14 zile de izolare, sub sanctiunile
prevazute de Codul penal.

(2) Prin serviciile si organele abilitate se va face verificarea acestor declaratii pe proprie
raspundere.
Art. 4. (1) Se aproba inchiderea Pietelor Agroalimentare nr. 1 si 2 din orasul Bocsa pe
o perioada nedeterminata, cu exceptia magazinelor care vand produse alimentare, veterinare
sau farmaceutice.
(2) Se aproba inchiderea tuturor parcurilor, locurilor de joaca, a terenurilor de sport Casa Oraseneasca de Cultura (Velicsek), din incinta scolilor si liceelor, de pe str. Semenicului,
str. Victoriei (fosta Casa Pionierilor), etc. de pe raza Orasului Bocsa.
Art. 5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari este asigurata de catre Primarul
Orasului Bocsa, Politia Orasului Bocsa ~i Serviciul Public de Politie Locala Bocsa,
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Caras - Severin,
Primarului Orasului Bocsa, Politiei Orasului Bocsa si Serviciul Public de Politie Locala Bocsa
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bocsa, Serviciul Public de Asistenta Sociala
Bocsa si Serviciul Economic.

Cismanea

