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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENT

HOTARARE A m.. 2 din 04.05.2021
Privind mdsurile adoptate in cadrul qedinlei extraordinare a Comitetului Local pentru Situafii de

Urgen!6 Peregu Mare.

Comitetul Local pentru Situafii de Urgen!6 Peregu Mare, avdnd in vedere prevederile:

,/ Legii nr. 5512020 privind unele m[suri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;

,/ Legii nr. 13612020 privind instituirea unor mdsuri in domeniul sindtdlii publice in situalii de

risc epidemiologic, republicat5, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

'/ Hotdr6rii Guvernului Romdniei nr.29312021 privind prelungirea stdrii de alert[ pe teritoriul
Romdniei incepdnd cu data de 14 martie 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplici
pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9;

,/ Prevederile art. 10 alin.(l) din Hotdr6rea Guvemului Romdniei nr. 149112004 pentru

aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorici, atributiile, funcfionarea
qi dotarea comitetelor qi centrelor operative pentru situatii de urgenld;

,/ Prevederile art. 24 lit. b) din Ordonanla de urgenli a Guvernului nr. 2112004 privind
Sistemul Nalional de Management al Situatiilor de Urgentd, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

./ Ordinelor comune ale ministrilor, emise in baza legii, care impun norme specifice de

implementare a prevederilor Hotlrdrii Guvernului Romdniei nt.293l202l,in contextul stIrii
de alertd;

,/ Adresa nr. 3413123.04.2021a Instituliei Prefectului - Judetul Arad;
in temeiul art. 9 din Regulamentul de organizare Ei funclionare a Comitetului Local pentru
Situalii de Urgent[ Peregu Mareo adopti urmdtoarea

HOTANARE:

Art.l. Pentru rcalizarca campaniei de vaccinare pe rcza comunei Peregu Mare se va proceda la
popularizarea prin afiqe, care se vor afiqa la panorile de afiqaj din cele doud localitdfi ale comunei,
pe pagina de internet qi de facebook a prim[riei, afiqe care vor avea urmdtorul
conlinut : "Persoanele care doresc s[ se vaccineze se pot inscrie pe listd la Cabinetul medical
idividual Medicid Generald - doctor Ghiulai $tefan sau la compadimentul asistenf[ social[ din
aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare."

Art.2. Snptdmdnal, dl. Doctor Ghiulai $tefan qi inspectorul din compartimentul asisten![ sociald
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peregu Mare, se vor int6lni, vor
intocmi o singurd listd cu persoanele care s-au inscris pentru vaccinare pe care o vor comunica
primarului comunei Peregu Mate, care o va inainta la DSP Arad in vederea organizdrii vaccindrii.

Art.3. Desemneazd, pe d-na Szauka Terczia - Mihaela, inspector in compartimentul asistentd
sociali sd facd parte din grupul de lucru constituit la nivelul Instituliei Prefectului - Judelul Arad.
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