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Compartiment Situatii de Urgenta
Nr. 3 din 23.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA MARGHITA
HOTĂRÂREA Nr. 3.
din data de 23.03.2020
Cu privire la aprobarea măsurilor si acţiunilor ce se întreprind la nivelul U.A.T Marghita pentru
gestionarea limitării infecţiilor cu Coronavirus COVID 19, si aplicarea Ordonanţei Militare nr.2
din 21.03.2020 privind măsurile de protecţie si răspândirea COVIT.19
Art .1. C.L.S.U. propune Consiliului Local Marghita achiziţionarea în regim de urgenţă pentru
Spitalul Dr.Pop Mircea Marghita a următoarelor aparaturi necesare pentru testarea suspecţilor si
pacienţilor cu Coronavirus.
- Sistem Real-Time P.C.R.
- Aparat de Chemiluminiscenţă iFlash
- 100 bucaţi de teste IgG+igM
Valoarea acestora se regăseste in cererea Spitalului Dr.Pop Mircea nr.2422/23.03.2020. achiziţia
urmând a se realiza din bugetul local, eventuale donaţii şi sponsorizări.
Art.2. Luând act de art.3.alin.1din Ordonanţa nr.2/21.03.2020 circulaţia persoanelor înafara
locuinţei/ gospodăriei se efectuează cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspandirii
COVIT-19 si evitarea forării oricarui grup de persoane ( grup însemnând un număr mai mare de
3 persoane care nu locuiesc împreună),
1. - In intervalul orar 06,00-22,00 se recomandă circulaţia persoanelor în afara locuinţei
numai pentru urmatoarele motive :
a.deplasarea in interes profesional ,domiciliu -loc de munca -retur .
b.deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază a persoanelor
c.deplasarea pentru asistenţa medicală care nu poate fi amânată.
d.deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e.deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice
2. - În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este
permisă conform art.2 alin 1.din prezenta hotarâre.
a.- Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată
de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
b.- Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil.
c.- Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării
și semnătura.
d.- Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Art.3. - Identificarea si intocmirea evidenței persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără
susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării
expunerii lor în afara locuințelor.
a.- Se pune la dispoziţia cetăţenilor numerele de telefon 0259 362001 si
0359 409980
funţionale de luni - joi în intervalul orar 8-16 si vineri de la ora 8-10 unde se primesc solicitările
de la aceste persoane pentru livrarea de produse alimentare si igiena de strictă necesitate contracost, transportul cumpărăturilor este gratuit si se livrează in ziua următoare.Se va lua legătura cu
cultele si ONG urile de pe raza UAT Marghita în vederea identificari categoriilor de persoane
sus mentionate de care au cunostiinta acestea.
b.- Evidențele se actualizează periodic și se raportează săptămânal la Centrul județean Bihor
de Coordonare și Conducere a Intervenției,prin grija Compartimentului Asistenta Socială.
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