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JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA BOGHIŞ                                               

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

     
HOTĂRÂREA NR. 1 

Din data de 13 martie 2020 

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 

          

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit în şedința extraordinară din data 

de 13 martie 2020 

 Având în vedere: 

 Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 Prevederile art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă din 

09.09.2004, aprobată prin Hotărârea nr. 1491/2004 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Începând cu data de 16 martie 2020 activitatea de relații cu publicul, audiențele în 

cadrul Primăriei Comunei Boghiș se suspendă până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea de 

prelungire, în funcție de evoluția COVID-19. Petițiile, precum și orice alte cereri adresate instituției 

vor fi transmise în scris prin poștă sau vor fi puse în cutia poștală de la sediul instituției, sau 

electronic pe adresa de e-mail primariaboghis@yahoo.com. Compartimentul Impozite și taxe, 

Compartimentul Registru agricol și Serviciul de starea civilă va funcționa cu program normal. 

Accesul în instituție se limitează la câte o persoană, doar după dezinfectarea mâinilor.   

 Art.2. Se interzice desfășurarea adunărilor publice, sau a altor evenimente culturale, 

religioase, etc. în spații închise, indeiferent de numărul de persoane.  

 Art.3. Se aprobă instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică de a lua măsuri 

în privința: 

 - dezinfecției frectente a suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de cumpărături, 

clanțe de uși, grupuri sanitare etc.);  

 - asigurarea la intrarea în unitate a soluțiilor de dezinfectante pentru mâini a clienților; 

 - instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor 

de marcat 

            Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

                        -  Primarul comunei Boghiş: 

  -  Unitățile de alimentație publică din comună 

  -  Cetățenii comunei prin afișaj; 
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