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HOTĂRÂREA NR. 3  

 DIN  01 aprilie  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 inițiativa  președintelui Comitetului  Local pentru Situații de Urgență al comunei 

Cornetu, judetul Ilfov   convocat  astăzi 01.04.2020  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 COVID 19 pe 

teritoriul comunei  Cornetu, judetul Ilfov 

 

Având în vedere: 

 

 Decretul Președintelui României  nr.195 din 16  martie 2020  privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României,  publicat in Monitorul Oficial  al României  nr.212 din 16 martie 

2020, prevederile Dispoziției nr. 531 din 14 martie 2020  privind stabilirea unor masuri 

suplimentare in vederea răspandirii infecției cu coronavirusul COVID 19, art.24  din O.U.G. 

nr.21/2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificarile 

si completările ulterioare, 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, 

Ordonanța militară nr. 4  din 29.03.2020  

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 Art.1   Se aprobă achiziția  serviciilor de dezinfecție pentru toate imobilele din domeniul public 

al comunei Cornetu reprezentate de străzi, trotuare, alei pietonale, parcări,  piață publică.   

Art.2.  Suma necesară in vederea realizării serviciilor de dezinfecție  va  fi alocată din bugetul 

local al comunei Cornetu. 
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