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PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 30/2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu
Coronavirusul pe teritoriul UAT Brădești și introducerea la nivelul aparatului de

specialitate al primarului comunei Brădești, pe perioada stării de urgenţă, a muncii la
domiciliu sau în regim de telemuncă

Primarul Comunei BRĂDEŞTI, 

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 coronavirusul SARS-CoV-2,

Luând în considerare Hotărârile nr. 10 și 11 din 15.03.2020 al Comitetului Județean
Harghita  pentru  Situații  de  Urgentă,  respectiv  Decretul Președintelui  României  nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de 30 de
zile,  fiind  stabilite  măsurile  de  primă  urgenţă  cu  aplicabilitate  directă  şi  imediată,
coroborat cu ordonanța militară adoptată în data de 17.03.2020,

Văzând prevederile  Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,
aprobat de HG nr. 1491/2004, Regulament modificat prin HG nr. 557/2016,

Luând în considerare prevederile art. 2 din Legea nr. 61/1991  pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii  şi liniştii  publice –
Republicată,  coroborate  cu  dispozițiile  Legii  nr.  60/1991  privind  organizarea  şi
desfăşurarea adunărilor publice – Republicată,

Întrucât Decretul  emis obligă autorităţile la organizarea activităţii  astfel  încât să fie
evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare – online, autorităţile publice centrale şi locale, fiind obligați să
introducă, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau
în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului,

Având în vedere prevederile:
- art. 33, art. 50 și art. 51 alin. 1 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României

nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborate
cu  dispozițiile  OUG nr.  21/2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al
Situaţiilor de Urgenţă, cu ultimele completări aduse prin OUG nr. 89/2014,

- Titlul II, Capitolul IX - privind munca la domiciliu - din Legea nr. 53/2003 privind
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă,
luând  în  considerare  că  munca  la  domiciliu  și  telemunca  se  află  în  relație  de
complementaritate, de la general la special, având în vedere dispozițiile art. 10 din
Legea nr. 81/2018,

Pe baza analizei  realizate în  cadrul  ședinței  extraordinare a Comitetului  Local
pentru Situații de Urgență a comunei Brădești din 16 martie 2020,

În temeiul prevederilor art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b) coroborate
cu art. 196 alin. 1) lit. b) din OUG nr. 57 din 3 august 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art.1.- În vederea evitării, pe cât posibil, a contactului direct între persoane, la nivelul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Brădești,  începând  cu  data  de
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18.03.2020 se introduce, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim
de telemuncă, după caz, astfel:

- funcționarii publici și personalul contractul îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile
specifice funcţiei pe care o deţin, fiindu-le asigurate mijloacele aferente tehnologiei
informaţiei  şi  comunicaţiilor  şi/sau  echipamentele  de  muncă  sigure  necesare
prestării muncii,

- paznicii  din  cadrul  Compartimentului  pază  și  înreținere  vor  asigura  paza
permanentă a sediului Primăriei Comunei Brădești, 

- SVSU Brădești se subordonează operaţional unităţilor teritoriale pentru situaţii de
urgenţă, care stabilesc responsabilităţile şi modul de acţiune al acestora,

- asigurarea permanenței la sediul  Primăriei  pentru desfășurarea on-line sau prin
telefon a activităților de relații cu publicul, audiențe, primire petiții, etc., respectiv
pentru situații ce nu pot suferi amânări.

1.1. În sediul Primăriei comunei Brădești se restricționează accesul tuturor categoriilor
de public, activitățile de relații cu publicul, audiențe, primire petiții, etc. urmând a se
desfășura on-line sau prin telefon.

1.2. în  mod excepțional,  la  Compartimentul  de  stare  civilă  se  instituie  următoarele
măsuri:

- activitățile specifice de transcriere a actelor de stare civilă emise în străinătate se
suspendă pe perioada stării de urgență;

- pentru oficierea căsătoriilor se limitează accesul peroanelor la un număr de maxim
10 persoane;

- înregistrarea nașterii și a decesului se realizează conform prevederilor legale.

Art.2.  –  Pe perioada stării  de urgență pe teritoriul  UAT Brădești  se iau următoarele
măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu Coronavirusul:

1. Se instituie interdicția organizării oricărui eveniment care implică aglomerarea de
persoane  în  spații  închise  sau  deschise,  inclusiv  cele  desfășurate  în  incinta
clădirilor care aparțin bisericilor.

2. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte loca-
luri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, inclusiv sluj-
bele din biserici, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balne-
ar și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

4. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment, inclusiv slujbele bise-
ricești, care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

5. Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presu-
pun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri
care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

6. Unitățile comerciale și cele de alimentație publică, altele decât cele prevăzute la
pct. 3, sunt obligați să ia măsuri pentru asigurarea:
a) dezinfecției frecvente a suprafețelor, cu soluție pe bază de alcool sau clor, în

special în zona caselor de marcat, precum și în alte zone expuse (ex. clanțe
de uși, coșuri de cumpărături, etc.)

b) la  toalete  a  materialelor  destinate  igienei  personale  (săpun,  prosoape  de
hârtie, etc.),

c) instituirea măsurilor pentru evitarea aglomerării de persoane în spații deschise
ori închise,

d) dotării  cu materiale sanitare, dezinfectanți,  cu soluție pe bază de alcool sau
clor, prosoape de hârtie, săpun, etc.,

e) aerisirii de mai multe ori pe zi a încăperilor în care se desfășoară activități.
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7. Se interzice  de asemenea organizarea de  evenimente  în  Casa  de cultură  din
Comuna Brădești.

Art.3 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se insarcineaza CLSU
Brădești, prin centrul operativ, precum și persoanele nominalizate la art.1. 

Art.4. – Încălcarea prevederilor prezentei dispoziții constituie contravenție, dacă faptele
nu sunt prevăzute ca fiind infracțiune și se sancționează conform legii.

Art.5.  –  Prezenta  dispoziţie  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Brădeşti  persoanelor  nominalizate  la  art.  1  și  art.  3,  unităților  comerciale  și  cele  de
alimentație publică din UAT Brădești, Prefectului județului Harghita, în vederea exercitării
controlului de legalitate, respectiv se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
Primăriei Comunei Brădești: www.fenyedkozseg.ro. 

Brădeşti, 18 martie 2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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