
 

DISPOZIŢIA Nr.127 din 20 martie 2020 

privind convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ernei 

 în ședința extraordinară din data de 20.03.2020 

 

 

Primarul comunei Ernei, judeţul Mureş, având în vedere prevederile: 

 -art.29 din Anexa 1 a Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României,  

 -Ordinul Ministerului Sănătății nr.414/11.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru 

persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu 

COVID - 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei,  

 -H.G. nr.201/19.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor 

pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020,  pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, 

 -Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile 

de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri 

 -art.24 lit.”b” și ”d”, art.30 alin.(1) și art.33 din O.U.G. nr.21/15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

 -art.4 alin.(4), art.9 și art.10 din Anexa a H.G. nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

 -prevederile art.4 alin.(1) lit.”b” și (2), pct.21 din Anexa 1, pct.4.3. din Anexa 2, pct.16 din Anexa 

3 a H.G. nr.557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,H.G. nr.557/03.08.2016 privind 

managementul tipurilor de risc, 

în temeiul dispozițiilor art.155 alin.(1) lit.”d”coroborat cu alin.(5) lit.”b”, precum și cele ale 

art.196 alin.(1) lit.”b” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   

 
DISPUNE : 

 

Art.1. Se convocă Comitetul Local pentru Situații de Urgență Ernei în ședință extraordinară 

pentru data de 20.03.2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii COVID–19 pe raza U.A.T Ernei. 

Art.2.Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului comunei Ernei, membrilor 

comitetului local, precum și Instituției Prefectului-Județul Mureș. 
 

 

                            P R I M A R ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                            Ferenc Jánosi                                                    SECRETAR GENERAL U.A.T, 

                                                                                                                  Mihály Hochbauer  

 

 

 

                            R O M Â N I A 

                        JUDEŢUL MUREŞ 

                         COMUNA ERNEI 

                             “P R I M A R” 

 



 

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREȘ 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ERNEI 
 

 

Hotărârea Nr.1/20.03.2020 

privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii COVID–19 pe raza U.A.T 

Ernei 
 

 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ernei, întrunit în şedinţa extraordinară 

de lucru din data de 20.03.2020,  

 Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului 

de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de 

persoane infectate cu Covid-19, 

 Având în vedere prevederile: 

 -art.29 din Anexa 1 a Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României,  

 -Ordinului Ministerului Sănătății nr.414/11.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină 

pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de 

infecţia cu COVID - 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei,  

 -H.G. nr.201/19.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 

cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea 

unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe 

anul 2020,  pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, 

 -Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc 

aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri 

 -art.24 lit.”b” și ”d”, art.30 alin.(1) și art.33 din O.U.G. nr.21/15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

 -art.4 alin.(4), art.9 și art.10 din Anexa a H.G. nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor 

şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

 -prevederile art.4 alin.(1) lit.”b” și (2), pct.21 din Anexa 1, pct.4.3. din Anexa 2, pct.16 din 

Anexa 3 a H.G. nr.557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,H.G. nr.557/03.08.2016 

privind managementul tipurilor de risc, 

 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Ernei 

HOTĂREȘTE 

 

ART.1.Aducerea la cunoștința publică a recomandărilor privind conduita socială 

responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus COVID-19, prin expunerea de afișe pe avizierele 

amplasate în localitățile din comuna Ernei și prin postarea acestor informații pe site-ul și pagina de 

facebook a instituției.  

ART.2.Informarea instituțiilor și unităților economice de alimentație publică, comerciale, 

culturale, sociale, de educație, sportive și de prestări servicii pentru populație care funcționează pe 

raza UAT Ernei, cu privire la obligativitatea asigurării curățeniei și dezinfecției spațiilor în care își 

desfășoară activitatea, prin asigurarea materialelor destinate igienei personale (săpun, prosoape de 

hârtie, uscătoare de mâini), prin dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe 

expuse (ex: cărucioare, coșuri de cumpărături, zona casieriei). 

ART.3.Încheierea unui contract de prestări servicii pentru dezinfecția tuturor unităților 

școlare, sălilor de sport, căminelor culturale, sediului Primăriei, terenurilor de joacă, parcurilor, 

domeniului public din fața magazinelor, farmaciilor, stațiilor de autobuz. 



 

 
 

 

ART.4.Interzicerea vizitelor la Centrul multifuncțional de servicii Sociale Tip cămin pentru 

persoane vârstnice, academia seniori din localitatea Ernei. 

ART.5.Suspendarea activității pieței auto din localitatea Ernei. 

ART.6.Suspendarea tuturor activităților din Căminele culturale, Biblioteca comunală, Sălile 

de sport de pe raza U.A.T. Ernei. 

ART.7.În vederea evitării aglomerației în sălile de așteptare de la cabinetele medicilor de 

familie sau farmacii, se solicită limitarea accesului în incintă a persoanelor la câte o persoană, iar 

celelalte persoane vor aștepta în afara unității. 

ART.8.În vederea evitării aglomerației în magazinele alimentare se solicită limitarea 

accesului persoanelor la un număr redus în funcție de suprafața magazinului, iar celelalte persoane 

vor aștepta în afara magazinului, cu respectarea distanței de 2 m între ele. 

ART.9.Toate informațiile importante, măsurile adoptate atât la nivel național, cât și la nivel 

local vor fi comunicate prin pagina de internet a Primăriei comunei Ernei www.primariaernei.ro și 

pe pagina de facebook a instituției. 

ART.10.Se solicită locuitorilor comunei Ernei, ca în cazul în care dețin informații cu privire 

la persoanele care s-au întors în țară din străinătate să comunice aceste informații Primăriei comunei 

Ernei la nr. de telefon: 0265/335.206 sau Postului de Poliție Ernei la nr: 0756138573. 

ART.11.(1).Persoanelor izolate la domiciliu care nu dispun de resurse financiare necesare 

pentru procurarea hranei, autoritatea administrației publice locală asigură, la cerere, din bugetul 

local alimente, produse de igienă personală și dezinfectant în valoare de 20 de lei/pers./zi, urmând 

ca aceste cheltuieli să se recupereze, conform prevederilor legale, în baza documentelor 

justificative. 

(2).Sprijinul acordat la alin.(1) constă din aducerea la domiciliul persoanelor aflate în 

autoizolare a unor pachete cu alimente, produse de igienă personală și dezinfectant sau livrarea la 

domiciliu a alimentelor prin serviciul de catering.  

ART.12.(1).Înștiințarea în scris a persoanelor izolate la domiciliu sau carantinate cu privire 

la sancțiunile prevăzute de lege care se aplică în cazul în care aceștia părăsesc domiciliul sau locația 

în care au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. 

(2).Structurile Poliției Române de pe raza U.A.T. Ernei și Poliția Locală Ernei vor efectua, 

zilnic, verificări pentru respectarea măsurilor dispuse și vor aplica sancțiunile prevăzute de lege.  

ART.13.(1).Pe perioada instituirii stării de urgență se stabilește programul de lucru cu 

publicul la nivelul Primăriei comunei Ernei exclusiv între orele 08:00-10:00.  

(2).În aceeași perioadă se suspendă accesul în incinta instituției Primăria comunei Ernei în 

scopul depunerii sau ridicării corespondentei. Solicitările/cererile/reclamațiile vor fi preluate la 

poartă de către un angajat al primăriei care după înregistrare, va înmâna petentului o copie după 

cererea depusă pe care se aplică numărul de înregistrare de la instituție.  

(3).În ceea de privește activitatea de registratură recomandăm transmiterea corespondenței 

prin poștă, respectiv poșta electronică pe adresa de e-mail: ernei@cjmureș.ro. 

(4).Eliberarea actelor de stare civilă se va face numai în urma programării prealabile 

efectuate la numărul de telefon: 0265335206  interior:112. 

ART.14.Pe perioada instituirii stării de urgență se suspendă activitatea de audiențe la sediul 

instituției. 

ART.15.Măsurile dispuse prin prezenta hotărâre se aplică până la noi reglementări la nivel 

național sau local. 

ART.16.Prezenta hotărâre se completează cu toate reglementările și măsurile adoptate la 

nivel național și județean. 

 

Preşedintele  

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ernei 

Jánosi Ferenc-Primar 

http://www.primariaernei.ro/
mailto:ernei@cjmure%C8%99.ro


ROMÂNIA 

JUDEȚUL MUREȘ 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ERNEI 

Nr.________/__/__/2020 

 

                        

 Către ...................................................................... 

                             

 

 Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3)-(4) din Ordinul 

Ministerului Sănătății nr.414/12.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în 

situația de urgentă de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor 

măsuri în vederea prevenirii si limitării efectelor epidemiei, se instituie măsura izolării la domiciliu pentru 

Dvs. și pentru membrii familiei Dvs. pe o perioadă de 14 zile, timp în care veți fi monitorizat de către direcția 

de sănătate publică și/sau prin intermediul medicului de familie. 

 Vă atragem atenția că în situația în care părăsiți domiciliul înainte de termenul precizat mai sus, 

răspundeți contravențional, conform dispozițiilor art.34 lit.”m” din H.G. nr.857/2011 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice care prevede că ”Constituie contravenţii 

şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 

25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: m) nerespectarea de către persoane 

fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, contacţi şi purtători sănătoşi de germeni patogeni, 

precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi 

combaterii bolilor transmisibile;”,  

și se va întocmi dosar penal în baza art.352 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede că: „Zădărnicirea combaterii bolilor”  

Art.352.-(1) Nerespectarea masurilor de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 

   (2) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca fapta 

a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. 

   (3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de catre o persoana care stie ca 

sufera de aceasta boala se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. 

   (4) Daca fapta prevazuta în alin.(2) este savârsita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani 

sau amenda. 

   (5) Daca prin faptele prevazute în alin.(1) si (2) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor 

persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca s-a 

produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea 

exercitarii unor drepturi. 

   (6) Daca prin fapta prevazuta în alin.(3) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, 

pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca s-a produs 

moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii 

unor drepturi. 

   (7) Daca prin fapta prevazuta în alin.(4) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, 

pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca s-a produs 

moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii 

unor drepturi. 

   (8) Tentativa la infractiunea prevazuta la alin.(3) se pedepseste. 

   (9) Prin carantina se întelege restrictia activitatilor si separarea de alte persoane, în spatii special 

amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o maniera care sa previna 

posibila raspândire a infectiei sau contaminarii.“ 

 

PREȘEDINTE C.L.S.U. 

...................................... 

 

   

                                                            Luat la cunoștință:..................................... 
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R O M Â N I A 

                 JUDEŢUL MUREŞ 

   COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ ERNEI 

 

547215 Ernei, nr.439, Tel/Fax: 0265 335206; 0265 335207, 0265 335208, www.primariaernei@cjmures.ro 

E-mail: ernei@cjmures.ro 

 

Nr.2963/20.03.2020 

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L 

al ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ernei din 20.03.2020 

 

 

Încheiat astăzi, 20 martie 2020, la sediul Primăriei comunei Ernei cu ocazia desfășurării şedinţei 

extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ernei, ședintă convocată prin Dispoziția 

Primarului nr.127/20.03.2020 pentru data de 20 martie 2020, ora 10,00. 

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 8 din totalul celor 9 membrii ai Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență Ernei: dl. Jánosi Ferenc-primarul comunei Ernei-în calitate de președinte al 

comisiei, dl. Hochbauer Mihaly-secretarul comunei Ernei – în calitate de secretar al comisiei, dl. Deák 

György- Șef S.V.S.U Ernei- în calitate de membru, dl. Cristea Mihai-Șef Post Poliție Ernei-în 

calitate de membru, d-na Kali Gabriella–dir.adj. la Școala Gimnazială Apafi Mihaly Ernei- în 

calitate de membru,  dr. Floarea Melania- medic de familie-în calitate de membru, dr. Benedek 

Barna-medic veterinar-în calitate de membru și dl. Váradi-Szőcs Levente- consilier la Primăria 

comunei Ernei-în calitate de membru al C.L.S.U. Lipsește motivat dl. Siklodi Csongor-

viceprimarul comunei Ernei – în calitate de vicepreședinte C.L.S.U. Ernei. 
Ţinând seama de numărul membrilor prezenţi, respectiv prezența majorității membrilor sau a 

înlocuitorilor acestora, şedinţă se declară legal întrunită. 

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată pentru de 20 martie 2020, ora 10,00 se află: 

”1. Stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii COVID–19 pe raza U.A.T Ernei.” 

Toți cei prezenți sunt de acord cu ordinea de zi propusă. 

 Președintele C.L.S.U. urează bun venit membrilor comitetului, apoi informează invitații că 

datorită evoluţiei situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate 

publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane 

infectate cu Covid-19 a convocat Comitetul local pentru stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii 

coronavirusului, apoi îl roagă pe secretarul general UAT să prezinte Comitetului local legislația apărută 

în urma instituirii strării de urgență în țară. 

 Secretarul UAT informează invitații că prin Decretul nr.195/2020 s- a instituit starea de urgenţă 

pe teritoriul României și s-au stabilit măsuri de primă urgență cu aplicabilitate gradual. La art.29 din 

Decret decret se prevede că măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a 

măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19, se pun în aplicare de autorităţile administraţiei publice 

locale, iar cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, şi bugetele local. De asemenea, în Decret se mai prevede că pe durata stării de urgenţă, 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel 

încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 
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electronice de comunicare și că autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru 

asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de 

autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile 

Speciale de Urgenţă, urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire. 

În continuare secretarul prezintă acele măsuri stabilite prin Ordonanța militară nr.1/2020 ale căror 

aplicare și respectare trebuie să fie asigurată de către Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia 

locală și de către conducatorii autoritatilor administratiei publice locale: 

 -suspendarea activității de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si 

nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate 

acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei, cu precizarea că este permisa organizarea, de catre 

entitatile menționate mai sus a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor 

alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum 

cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client. 

 -suspendarea tuturor activitățile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de 

divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii 

inchise. 

 -interzicerea organizariisi desfasurarii oricarui eveniment care presupune participarea a peste 

100 de persoane, in spatii deschise. Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii 

deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa 

asigure distanta de minimum 1 metru intre participant. 

 Președintele CLSU informează membrii Comitetului local că măsura de carantina 

institutionalizata se instituie pentru persoanele asimptomatice care intra pe teritoriul Romaniei venind 

din zonele cu transmitere comunitara extinsa afectate de COVID-19 (zona rosie), pentru o perioada de 

14 zile, iar masura de izolare la domiciliu se instituie, pe aceeași perioadă,  persoanelor care au calatorit 

in ultimele 14 zile in localitati din zonele afectate de COVID-19 (zona galbena), persoanelor care au 

intrat in contact direct cu persoanele cu simptome si care au calatorit in zone cu transmitere comunitara 

extensa, persoanelor care au intrat in contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu 

coronavirus (COVID-19) și membri de familie ai unei persoane care se incadreaza in una dintre 

situatiile de mai sus. Persoanele izolate la domiciliu vor fi monitorizate de catre directiile de sanatate 

publica si/sau prin intermediul medicului de familie. 

 În continuare Președintele C.L.S.U. Ernei propune următoarele măsuri pentru limitarea 

răspândirii coronavirusului: 

 -aducerea la cunoștința publică a recomandărilor privind conduita socială responsabilă în 

prevenirea răspândirii coronavirus COVID-19, prin expunerea de afișe pe avizierele amplasate în 

localitățile din comuna Ernei și prin postarea acestor informații pe site-ul și pagina de facebook a 

instituției.  

 -informarea instituțiilor și unităților economice de alimentație publică, comerciale, culturale, 

sociale, de educație, sportive și de prestări servicii pentru populație care funcționează pe raza UAT 

Ernei, cu privire la obligativitatea asigurării curățeniei și dezinfecției spațiilor în care își desfășoară 

activitatea, prin asigurarea materialelor destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare 

de mâini), prin dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (ex: 

cărucioare, coșuri de cumpărături, zona casieriei). 

 -încheierea unui contract de prestări servicii pentru dezinfecția tuturor unităților școlare, sălilor 

de sport, căminelor culturale, sediului Primăriei, terenurilor de joacă, parcurilor, domeniului public din 

fața magazinelor, farmaciilor, stațiilor de autobuz. 

 -interzicerea vizitelor la Centrul multifuncțional de servicii Sociale Tip cămin pentru persoane 

vârstnice, academia seniori din localitatea Ernei. 

 -suspendarea activității pieței auto din localitatea Ernei. 
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 -suspendarea tuturor activităților din Căminele culturale, Biblioteca comunală, Sălile de sport 

de pe raza U.A.T. Ernei. 

 -limitarea accesului în incintă cabinetelor medicilor de familie sau în farmacii a persoanelor la 

câte o persoană. 

 -limitarea accesului persoanelor în magazinele alimentare la un număr redus în funcție de 

suprafața magazinului. 

 -comunicatrea prin pagina de internet a Primăriei comunei Ernei www.primariaernei.ro și pe 

pagina de facebook a instituției a tuturor informațiilor importante și a măsurilor adoptate atât la nivel 

național, cât și la nivel local.  

 -solicitarea de la locuitorii comunei Ernei, ca în cazul în care dețin informații cu privire la 

persoanele care s-au întors în țară din străinătate să comunice aceste informații Primăriei comunei Ernei 

la nr. de telefon: 0265/335.206 sau Postului de Poliție Ernei la nr: 0756138573. 

 -asigurarea, la cererea persoanelor izolate la domiciliu care nu dispun de resurse financiare 

necesare pentru procurarea hranei, a unui pachet cu alimente, produse de igienă personală și 

dezinfectant în valoare de 20 de lei/pers./zi, urmând ca aceste cheltuieli să se recupereze, conform 

prevederilor legale, în baza documentelor justificative.Acest sprijin poare consta din aducerea la 

domiciliul persoanelor aflate în autoizolare a unor pachete cu alimente, produse de igienă personală și 

dezinfectant sau livrarea la domiciliu a alimentelor prin serviciul de catering. 

 -înștiințarea în scris a persoanelor izolate la domiciliu sau carantinate cu privire la sancțiunile 

prevăzute de lege care se aplică în cazul în care aceștia părăsesc domiciliul sau locația în care au fost 

plasate, fără aprobarea autorităților competente. Structurile Poliției Române de pe raza U.A.T. Ernei și 

Poliția Locală Ernei vor efectua, zilnic, verificări pentru respectarea măsurilor dispuse și vor aplica 

sancțiunile prevăzute de lege.  

 -stabilirea programul de lucru cu publicul la nivelul Primăriei comunei Ernei exclusiv între 

orele 08:00-10:00, pe perioada instituirii stării de urgență. 

 -suspendarea accesului în incinta instituției Primăria comunei Ernei în scopul depunerii sau 

ridicării corespondentei, cu precizarea că solicitările/cererile/reclamațiile vor fi preluate de la poartă de 

către un angajat al primăriei care după înregistrare, va înmâna petentului o copie după cererea depusă 

pe care se aplică numărul de înregistrare de la instituție.  

 -recomandarea transmiterii corespondenței prin poștă, respectiv poșta electronică pe adresa de 

e-mail: ernei@cjmureș.ro. 

 -programării prealabile efectuate prin telefon pentru eliberarea actelor de stare civilă. 

 -suspendarea activității de audiențe la sediul instituției pe perioada instituirii stării de urgență. 

 În urma analizării propunerilor făcute de către Președintele C.L.S.U. Ernei, membrii 

Comitetului local își exprimă acordul, apoi se supune la vot adoptarea unei hotărâri în sensul descris 

mai sus, care se aprobă cu unanimitate de voturi. (8 voturi “pentru”, 0 ”abțineri” și 0 voturi  

”împotrivă” a celor 8 membrii prezenți dintr-un total de 9 membrii ai C.L.S.U.). În acest sens se adoptă 

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Ernei nr.1 din 20 martie 2020. 

Dl. preşedinte constată că a fost epuizată dezbaterea singurului punct înscris pe ordinea de zi şi că 

nu sunt alte probleme urgente de dezbătut, ca urmare, declară închisă şedinţa. 

 

 

SECRETAR GENERAL U.A.T. Ernei, 

Hochbauer Mihály 

 

http://www.primariaernei.ro/
mailto:ernei@cjmure%C8%99.ro
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