
ROMÂNIA 
JUDETUL BRĂILA 
COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢE 
COMUNA VIZIRU 
Nr. 2015 / 11 .03.2020          
 

                                         C O N V O C A T O R 
 

Ȋn baza art. 10, alin. 1, din H.G.R. nr. 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, sunteţi convocat la şedinţa extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă în ziua de 11.03.2020, ora 1400 la sediul primăriei. 

 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi : 

• Aprobarea de masuri suplimentare privind gestionarea infectiilor cu Coronavirus - 
COVID-19 - la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila avand in vedere evolutia 
virusului din ultimele 48 de ore 
 

1. DOAGĂ VICTOR - PRIMAR-PREŞEDINTE C.L.S.U. _______________________ 
 
2. UNTARU  GHEORGHE - VICEPRIMAR – VICEPREŞEDINTE  C.L.S.U.____________ 
 
3. LUNGU DRAGOŞ SILVIU –SECRETAR COMUNA - SECRETAR C.L.S.U.__________ 
 
4. FERTU  IOANA – ŞEF S.V.S.U. – MEMBRU                                           ______________ 
    
5. HAGIU CORNEL MIREL -  DIRECTOR ŞCOALĂ VIZIRU – MEMBRU_____________ 

                                                                                                                                     
6. IACOB RĂZVAN - DIRECTOR ŞCOALĂ LANURILE - MEMBRU   _______________ 

 
7. MORUZANU  CĂTĂLIN - PREOT - MEMBRU                                   _______________ 

 
8. TRICĂ  CLAUDIU - PREOT – MEMBRU                                              _______________ 
 
9. GOANŢA  CHRISTIANA - MEDIC UMAN – MEMBRU                      _______________ 

 
10. VRISIDE  ROXANA  MIRUNA - MEDIC UMAN  - MEMBRU           ________________ 

 
11. ANDREI  GICĂ - MEDIC VETERINAR - MEMBRU                            ________________ 

 
12. TULEA  SAVA – Economist-Administrator SC VIZAGRO SRL – MEMBRU____________ 
                                                                                                                               
13. MANEA  IONUŢ  MARIAN – Şef Post Politie – MEMBRU                     _______________ 

                                                       
                                                                                                                       SECRETAR  COMITET 
                                                                                                                     LUNGU DRAGOŞ SILVIU 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA VIZIRU 
COMITETUL  LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
HOTĂRÂREA NR.4 

 
DIN  11.03.2020 

 
 

- Avand in vedere prevederile Ordonantei dr Urgenta a Guvernului nr.1/2014 privind unele masuri 
in domeniul managementul situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 
Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Luand in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile 
de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei ; 

- In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor 
de risc ; 

- Tinand cont de prevederile Ordinului ministrului Sanatatii nr.313/26.02.2020 pentru instituirea 
masurii de carantina a persoannelor in situatia de urgenta de sanitate publica internationala 
determinate de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii 
efectelor epidemiei ;  

- Avand in vedere masurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul 
Romaniei stabilite prin Dispozitia nr.523/2502.2020 a secretarului de stat, sef al Departamentului 
pentru Situatii de Urgenta ; 

- Luand in considerare prevederile Hotararii nr.6/06.03.2020 a Grupului de supor tehnico-stiintific 
privind gestionaea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei din cadrul Departamentului 
pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Afacerilor Interne; 

- Luand in considerare prevederile Hotararii nr.6/09.03.2020 a Comitetului National pt Situatii 
Speciale de Urgenta ; 

- Avand in vedere informatiile cuprinse in adresa nr.3803/10.03.2020 a Institutiei Prefectului-
Judetul Braila, inregistrata la U.A.T. Comuna Viziru – Judetul Braila sub nr.1966/10.03.2020 
referitoare la procedurile  privind evaluarea riscului si conditiile de organizare pentru evenimente; 

- Circulara D.S.P. Braila; 
- In baza Regulamentului – Cadru privind structura organizatorica, atributiile si dotarea comitetelor 

si centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1491/2004 ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

             ART. 1. Aprobarea de masuri suplimentare privind gestionarea infectiilor cu Coronavirus - 
COVID-19 - la nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila avand in vedere evolutia raspandirii virusului din 
ultimele 48 de ore, aplicabile pana la data de 31.03.2020, dupa cum urmeaza : 
 

          •     Se suspenda activitatea Centrului Educational Comunitar ; 
 
          •    Se suspenda activitatea targului de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila; 
              



          •      Se suspenda organizarea tuturor activitatilor/evenimentelor sportive (competitii, 
antrenamente, meciuri etc. la toate categoriile de varsta) atat in spatii inchise cat si deschise, 
culturale sau orice fel de manifestare (adunari publice, actiuni civile, nunti, botezuri) 
organizate pe raza Comunei Viziru;              

 
            •      Se instituie obligatia ca toate institutiile de invatamant ( scoli, gradinite), de cult 
( bisericile), sa efectueze dezinfectii ori de cate ori este necesar in cadrul spatiilor de 
desfasurare a activitatilor specifice, sa asigure toate materialele destinate igienei personale 
(sapun, prosoape de hartie, dezinfectant);  
 

                       •      Realizarea dezinfectiei parcurilor de joaca si a echipamentelor de joaca de pe raza 
Comunei Viziru, Judetul Braila; 

 
   

                       •      Informarea populatiei cu privire la circulatia/deplasarea  pe raza satelor Viziru si 
Lanurile, Comuna Viziru, doar in cazuri de necesitate, evitarea locurilor aglomerate ( marketuri, 
magazine, restaurante, baruri). 
 
           ART. 2.  Măsurile prezentate in cadrul art.1, intra in vigoare de la data adoptarii prezentei Hotarari. 
 

      ART. 3.  Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţa publica, prin afisare la sediul institutiei cat si 
pe site-ul acesteia. 

 
 
 
 

PRESEDINTE  C.L.S.U. , 
 

                                                                            DOAGĂ VICTOR                                 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     PROCES VERBAL 

 
 

Ȋncheiat astăzi, 11.03.2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă al Comunei VIZIRU. 
 
 La şedinta participă un numar de 13 membri din 13. 
 
 Domnul primar Doagă Victor, presedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, deschide 
şedinta şi prezintă ordinea de zi: 
 

• Aprobarea de masuri suplimentare privind gestionarea infectiilor cu Coronavirus - COVID-19 - la 
nivelul Comunei Viziru, Judetul Braila avand in vedere evolutia virusului din ultimele 48 de ore. 
 

 
       Se propun urmatoarele masuri : 
 

- Suspendarea activitatii Centrului Educational Comunitar ; 
- Suspendarea activitatii targului de pe raza Comunei Viziru, Judetul Braila; 
- Suspendarea organizarii tuturor activitatilor/evenimentelor sportive (competitii, antrenamente, 

meciuri etc. la toate categoriile de varsta) atat in spatii inchise cat si deschise, culturale sau orice 
fel de manifestare (adunari publice, actiuni civile, nunti, botezuri) organizate pe raza Comunei 
Viziru;              

- Se instituie obligatia ca toate institutiile de invatamant ( scoli, gradinite), de cult ( bisericile), sa 
efectueze dezinfectii ori de cate ori este necesar in cadrul spatiilor de desfasurare a activitatilor 
specifice, sa asigure toate materialele destinate igienei personale (sapun, prosoape de hartie, 
dezinfectant);  

- Realizarea dezinfectiei parcurilor de joaca si a echipamentelor de joaca de pe raza Comunei Viziru, 
Judetul Braila; 

-  Informarea populatiei cu privire la circulatia/deplasarea  pe raza satelor Viziru si Lanurile, 
Comuna Viziru, doar in cazuri de necesitate, evitarea locurilor aglomerate ( marketuri, magazine, 
restaurante, baruri). 
                         

             Nu mai sunt alte propuneri/discuţii. 
 
  Se supun la vot măsurile prezentate mai sus şi se aprobă in unanimitate  (13”P”). 
 
 
    Ȋntocmit , 
                                                                                         Secretar CLSU 
                                                                                 LUNGU DRAGOŞ SILVIU                 


