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HOTARARE 

privind aprobarea unor masuri in vederea combaterii noului coronavirus - 

COVID - 19 

 

Avand in vedere situatia la nivel national si masurile adoptate in contextul 

evolutiei noului coronavirus COVID - 19, prin Hotararile nr. 6/09.03.2020 si 

7/11.03.2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență; 

In conformitate cu prevederile:  

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

Urgenta; 

- H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative 

pentru situatii de urgenta; 

  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL 

COMUNEI HIDISELU DE SUS 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba aducerea la cunostinta publica a Hotararilor Comitetului 

Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin toate mijloacele de care dispun 

Primaria si Consiliul Local ale comunei Hidiselu de Sus. 

Art.2. (1) Se aproba suspendarea activitatii de relatii cu publicul la sediul 

Primariei si Consiliului Local ale comunei Hidiselu de Sus, pana la data de 31 martie 

2020, cu posibilitate de prelungire a termenului, cu exceptia situatiilor cu caracter 

urgent care nu pot fi solutionate prin mijloacele de comunicare prevazute la alineatul 

urmator. 

(2) Pentru perioada indicata la alineatul precedent, se aproba desfasurarea 

activitatii de relatii cu publicul aferente Primariei si Consiliului Local ale comunei 

Hidiselu de Sus, dupa cum urmeaza: 

a) Prin intermediul adresei de e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro . 

b) Prin intermediul telefonului/faxului, la numarul 0259 335 855. 

c) Prin serviciul de curierat la adresa: comuna Hidiselu de Sus, localitatea 

Hidiselu de Sus, nr. 328, judetul Bihor, codul postal 417275. 

(3) In cazul situatiilor cu caracter urgent, in spatiile de asteptare de la sediul 

institutiilor mentionate in cuprinsul prezentului articol, vor avea acces maxim 2 

persoane, care vor pastra distanta de minim 2 metri fata de alte persoane. 

Art.3. Se aproba restrictionarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, 

religioase, sportive si divertisment, conform Hotararilor Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență. 
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Art.4. Se aproba suspendarea activitatilor didactice aferente unitatilor de 

invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, conform Hotararilor Comitetului 

Național pentru Situații Speciale de Urgență. 

Art.5. Toate institutiile publice si private, precum si unitatile de alimentatie 

publica de pe raza comunei Hidiselu de Sus, au obligatia de a asigura materialele 

destinate igienei personale si dezinfectia frecventa a suprafetelor expuse. 

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin toate mijloacele de 

care dispun Primaria si Consiliul Local ale comunei Hidiselu de Sus.  

 

 

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIMARUL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

Adrian Petroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1  

Hidiselu de Sus, 16 martie 2020 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu unanimitatea de voturi a celor prezenti. 


