
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA COMUNEI CORNETU 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI CORNETU, 
JUDETUL ILFOV 

 

HOTARAREA NR 2.  

 DIN 23 MARTIE 2020 

Privind stabilirea și aplicarea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea 
infecțiilor cu coronavirus COVID 19 pe teritoriul  comunei Cornetu, judetul Ilfov  

 

Comitetul  Local pentru Situații de Urgență al comunei Cornetu, judetul Ilfov 

La initiativa  președintelui Comitetului  Local pentru Situații de Urgență al comunei 

Cornetu, judetul Ilfov   convocat  astăzi 23.03.2020 prin utilizarea mijloacelor  electronice  

analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu 
coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei  
Cornetu, judetul Ilfov 

 
Având în vedere: 
 
In conformitate cu Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României,  publicat in Monitorul Oficial  al României  nr.212  din 16  martie 2020, cu 
prevederile Dispoziției nr. 531 din 14 martie 2020  privind stabilirea unor masuri suplimentare in 
vederea răspandirii infecției cu coronavirusul COVID 19,   cu ale art.24  din O.U.G. nr.21/2004  
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificarile si 

completările ulterioare, ale art.10 si art.11 din H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului -cadru privind structura  organizatorică, atribuțiile, funcționarea si dotarea 

comitetelor si centrelor operative  pentru situații de urgență, cu modificările si completările 
ulterioare, H.G.  nr.557/2016 privind  managementul tipurilor de risc, Ordinul MAI nr. 50/2020 
privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, 
carantinării și internării, Ordonanţa militară nr. 2  din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire 
a răspândirii COVID-19  publicată in  Monitorul Oficial nr.232 din data de 21 martie 2020, 

 
 

 



HOTĂRĂȘTE 

Art.1.  Se aprobă inchiderea  parcurilor si locurilor de joacă care se află in proprietatea comunei 

Cornetu, judetul Ilfov. 

Art.2. (1) Se aprobă  pentru persoanele  aflate  în izolare la domiciliu  si care nu  iși pot  asigura  

singure hrană si produse de igienă personală, o cheltuială in valoare maximă de 50 

lei/zi/persoană, pentru  hrană si produse de igienă personală. 

 (2) Identificarea persoanelor menționate la alin.(1), distribuirea hranei si  a produselor de 

igienă se va face de Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Cornetu, 

respectând normele de protecție sanitară. 

Art.3.  (1) Se aprobă  pentru persoanele in vârstă  de peste 65 de ani, fără susținători  sau altă 

formă de sprijin sau de ajutor, in vederea minimizării expunerii lor in afara locuințelor, o 

cheltuială în  valoare  maximă de 50 lei/zi/persoană pentru hrană si produse de igienă personală 

la care se  adaugă cheltuielile  efectuate  pentru achiziționarea medicamentelor  pe bază de rețetă 

medicală. 

 (2) Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Cornetu actualizează  

săptămânal  lista  persoanelor in vârstă  de peste 65 de ani, fără susținători  sau altă formă de 

sprijin sau de ajutor  si  o înaintează   Centrului  județean  de coordonare si conducere  a 

interveției. 

 Art.4. Se aprobă achiziția  de măști de protecție, mănuși de protecție, combinezoane, 
dezinfectați,  necesare pentru  gestionarea  infecției  cu coronavirus COVID 19. 
 

Art.5.  Sumele necesare in vederea realizării măsurilor stabilite în prezenta hotărâre vor fi alocate 

din bugetul local al comunei Cornetu. 

 

PREȘEDINTE 

Comitet  Local pentru Situații de Urgență al comunei Cornetu, judetul Ilfov 

PRIMAR 

STOICA ADRIAN EDUARD 

 

 


