
 
 

 

R O M Â N I A                                                                                     Transmisă în 12 ex. 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.1191 din 17.03.2020 

C  Ă T  R E, 

Domnul/doamna________________________________ 

 

 

 

 

 Având în  vedere : 

 -prevederile  dispoziţiei nr.14/2013 privind reorganizarea, atribuţiile Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana şi  Centrului Operativ cu activitate temporară 

pentru situaţii de urgenţă Bălăceana, dispoziţie conform căreia  sunteţi membru şi aveţi 

unele obligaţii, respectiv: 

 -participarea la şedinţă ori de câte ori este cazul la convocarea preşedintelui 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

 -informarea populaţiei privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi 

iminenţa producerii  acestora 

 -evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în comună, stabilirea măsurilor şi 

acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor. 

Vă convoc în şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana,  ce 

va avea loc în data de 18.03.2020, orele 12,00 în vederea luării unor măsuri având în 

vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv 

aplicarea măsurilor la nivel local conform Decretului Președintelui României nr. 195 din 

16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

   

 

 

 

 

Preşedinte Comitet Local, 

 

Primar-Nichita Babor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

COMITET  LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

Nr. 1194 din 17.03.2020 

 

 

TA B E L     N O M I N A L 

privind înmânarea convocării  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana 

în  data de  18 martie 2020, orele 12,00 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele/prenumele şi funcţia în 

cadrul comitetului 

Data luării la 

cunoştinţă 

Semnatura 

0 1 2 3 

1 Todiraş Constantin-vicepreşedinte   

2 Beșa  Elena-membru   

3 Anechitei Nicolae-membru   

4 Bunduc Geta Carmen -membru   

5 Rotar Laura-Ştefania-membru   

6 Amihăesă Viorel-membru   

7 Ulmeanu Marius-membru   

8 Oscepiuc Dumitru-membru   

9 Bozomală Ilie-membru   

10 Gaveniuc Gheorghe-membru   

11 Ciuhan Dumitru-consultant   

12 Hinea Radu-consultant   

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte Comitet Local, 

 

Primar-Nichita Babor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ BĂLĂCEANA 

 

 

 

Hotărâre nr. 2 din  18 martie 2020 

privind adoptarea unor  măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a 

noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel 

local conform Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 
 

 Având în vedere: 

-adresa nr.5473/20/2 din 17.03.2020 emisă de Instituiția Prefectului-Județul 

Suceava ; 

 -prevederile  art. 24 lit. (b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

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

 -prevederile art. 10 şi art.11-Anexa 1 din  H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, în legătură cu  Ordinul nr. 

632 din 14 iunie 2005 privind înfiinţarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al 

Ministerului Sănătăţii ; 

-prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

 

 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ BĂLĂCEANA 

 

 

 

Art.1-Se aprobă Planul de măsuri şi acţiuni specifice evitării răspândirii noului 

corronavirus COVID -19 pe teritoriul comunei Bălăceana, conform Anexei care face 

parte  din prezenta hotărâre. 

 Art.2-Măsurile menţionate în Anexă  vor fi completate şi modificate  dacă va fi 

cazul în funcţie de situaţia creată. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii  de Urgenţă, 

 

Primar-Nichita Babor  

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea nr.2 din 18 martie 2020  a  Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă Bălăceana 

 

 Pentru implementarea unitară a măsurilor necesare pentru evitarea răspândirii 

cu noul corronavirus COVID-19 pe teritoriul comunei Bălăceana, se adoptă următoarele 

măsuri : 

 începând cu data de 18.03.2020 programul cu publicul în cadrul Primăriei 

Comunei  Balaceana  este de la ora 8,30-12,00, perioadă în care se vor 

analiza și rezolva numai cazuri urgente, respectiv acte de stare civilă, 

asistenta sociala, încasări ce nu suportă amânare, etc. 

 Se interzice intrarea publicului în sediul primăriei, relațiile cu publicul se 

efectuează la intrarea în sediul primăriei de către o persoană desemnată de 

primar, care va lua legătura cu personalul de specialitate în rezolvarea 

problemei solicitantului și va păstra distanța de 2 metri față de aceasta. 

 În vederea evitării contactului cu alte persoane pentru toată perioada cât o 

fost decretată starea de urgență pe întreg teritoriului țării, recomandăm 

locuitorilor comunei Bălăceana, să evite deplasările, să rămână acasă și 

numai în cazuri excepționale să părăsească  locuința. 

 Cetățenii care vor sa sesizeze încălcări ale condițiilor de izolare sau alte 

abateri de la procedurile și măsurile instituite pentru prevenerirea și 

diminuarea riscului de răspândire a infecțiilor cu noul COVID -19 sunt 

rugați să apeleze telefonul de urgență 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii  de Urgenţă, 

 

Primar-Nichita Babor  
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