PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI

HOTĂRÂREA NR. 3
din 25.03.2020

A COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
Datorită situației la nivel global dar și evoluția noului coronavirus COVID19 la nivel național,
județean implicit local, ca urmare a declarării Stării de urgență de către președintele României conf.
Decretului din 16.03.2020 și în baza Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 publicată în M.Of. nr.
242/23.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne și transmisă de Instituția Prefectului - Județul
Suceava, domnul primar prof. Gheorghe-Cătălin COMAN în calitate de președinte al CLSU, a convocat
în regim de urgență membrii și consultanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului
Fălticeni, în data de 24.03.2020 ora 14.00, conform adresei de convocare nr. 7421/1/25.03.2020.
Luând în considerare necesitatea luării de măsuri în regim de urgență la nivelul UAT Fălticeni,
membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, li s-a propus adoptarea acestora, conform
comunicării în scris a ordinii de zi, prin intermediul canalelor de comunicaţie fax şi e-mail.
și având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență;
- prevederile art. 10 și art. 21 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 privind Regulamentul-cadru privind
structura organizațiilor, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență;
- prevederile Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne publicată în M.
Of. nr. 242/25.03.2020,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRĂȘTE
Art. 1
Propune aprobarea fondurilor în ședința Consiliului Local Fălticeni ca sprijin urgent material și
financiar privind achiziţia directă şi dotarea cu echipamente de protecţie, solicitată de conducerea
Spitalului Municipal Fălticeni conform adresei înaintate administraţiei locale cu nr. 3614/24.03.2020
înregistrată cu nr. 7416/25.03.2020.
Art. 2
Înaintarea în regim de urgență a procedurile de rectificare bugetară pentru alocarea fondurilor
necesare din bugetul local având la bază solicitarea înaintată de conducerea Spitalului Municipal
Fălticeni, conform adresei enunţată la art. 1. Sumele necesare vor fi alocate de la capitolele de investiții
suspendate conform Hotărârii nr. 2 din 23.03.2020 luată de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Fălticeni.
Art. 3
Conducerea Spitalului Municipal Fălticeni va demara în regim de urgență în baza prevederilor
ordonanțelor militare emise, toate procedurile de achiziții directe privind dotarea cu echipamente și
materialele de protecţie solicitate prin adresa enunțată la art. 1.
Art. 4
Membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă propun spre aprobare prin hotărâre, de
către Consiliului Local Fălticeni, alocarea sumei de 100.000 lei la capitolul bugetar destinat situațiilor de

urgență, astfel:
- 50.000 lei, sumă care să poată fi folosită pentru plata cazării și mesei zilnice în sprijinirea
acțiunilor şi activităţilor: instituțiilor medicale implicate în situația de risc actuală, a cadrelor de
specialitate detaşate și personalului medical angajat din toate sectoarele spitalicești de pe raza
municipiului Fălticeni, pe perioada stării de urgenţă.
- 50.000 lei, sumă care să poată fi folosită în sprijinirea persoanelor cu vârsta peste 65 ani cu
precădere a celor vulnerabile cu stare de sănătate precară, lipsiți de sprijin familiar, persoane
defavorizate, persoane cu nevoi speciale de la nivelul comunității, în funcție de specificul
situației, pe perioada instituirii stării de urgență respectiv pentru achiziția de medicamente,
bunuri de strictă necesitate și alimente de bază.
Art. 5
Se acordă sprijin material-financiar din partea administraţiei locale, respectiv Primăria Fălticeni
pentru acțiunile și activitățile întreprinse pe perioada stării de urgenţă de către Poliției municipiului
Fălticeni și Detașamentul de Jandarmi nr. 6 Fălticeni, prin alocarea a câte 125 litri carburant lunar
pentru fiecare din instituțiile menţionate anterior. Carburantul este destinat autovehiculelor folosite la
supravegherea și implementarea tuturor măsurilor urgente, stabilite prin Ordonanța Militară nr.
3/24.03.2020.
Art. 6
În vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 în rândul populaţiei de pe raza municipiului
se constituie la nivel administrativ-teritorial un grup alternativ de sprijin, format din 3 echipe mixte
operative, a câte maxim 2-3 membri, cu personal destinat în sprijinirea cetăţenilor cu vârsta peste 65
ani, care solicită ajutor în vederea achiziționării și aprovizionării cu alimente de bază, medicamente sau
alte nevoi de strictă necesitate în condițiile respectării prevederilor din Ordonanța Militară nr.
3/24.03.2020.
Echipele sunt coordonate operativ de:
1. Viceprimar - Ing. BULAICON Constantin
- tel. 0744 634 512;
2. Director Direcţia de Asistenţă Socială - ROTARU Lili
- tel. 0754 500 632;
3. Director Poliţia Locală - jr. BUHLEA Paul
- tel. 0753 394 821;
Art. 7
Pentru prevenirea deplasării cetăţenilor municipiului, în special a celor cu vârsta de peste 65 ani,
pentru asigurarea cu alimentele de bază şi alte bunuri de necesitate, se asigură contra cost livrarea
direct la domiciliul acestora, prin deplasarea personalului societăţilor comerciale şi agenţilor economici
de profil de pe raza municipiului Fălticeni în baza principiului de voluntariat. Comenzile sunt preluate
telefonic, conform datelor de contact, astfel:
a) Asigurarea aprovizionare cu produse alimentare și alte bunuri cu livrare la domiciliu
SC. RAITAR SRL
- 0757 072 079;
S.C. LARISA SRL
- 0743 553 751 (patiserie); 0743 553 750 (brutărie);
S.C. BOTUȘANU SRL
- 0230 546 380; 0755 106 601; 0755 106 606; 0742 094 562;
b) Asigurarea de mâncăruri și preparate calde cu livrare la domiciliu
S.C. IRISTAR SRL
- 0742 837 711;
S.C. BIYU SRL (VICE RISTO) - 0754 513 574; 0754 988 061
S.C. OCTAVIAN VADANA SRL (restaurant GALANT) - 0755 195 388; 0330 197 105;
0746 400 402; 0746 400 403;
S.C. EUROCONF SRL (IMPERIAL)
- 0742 159 840; 0230 546 068;
La această listă se vor adăuga și alte societăţi comerciale şi agenţii economici de profil, respectiv
datele de contact le vom comunica ulterior.
PREȘEDINTELE CLSU
PRIMAR,
prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Hotărârea nr. 3 - CLSU Fălticeni
Anexa la nr. 7421 din 25.03.2020

