SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Direclia Generald Cotp Control Primar 9i Administralie Publicd

-ttCompartiment Activiti{i Speciale

C'MITETUL LoCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NI SECTORULUI

6

HOTARAREA Nr. 10
privind mdsurile adoptate in qedinta extraordinard
din data de 13.05.2020, ora 18oo

nr. 2112004
conformitate cu prevederile art. 24 din ordonanfa de Urgen!6 a Guvernului
tv' 1512005,
privind Sistemul Nalional de Management al Situafiilor de Urgen!6, aprobatd prin Legea
aprobarea
pentru
149112004
cu modificdrile qi completarile ulGrioare qi ale art. 10 din H.G. nr.
comitetelor qi
qi
n"grrtu-.rtului-cadru privind structura organizatongl atr_ibutiile, funclionarea dotarea
ulterioare;
ceritrelor operative p.ni* situafii de urgenfa, cu modificSrile qi completdrile
privind organizarea, atribu{iile qi funclionarea
Jin6nd cont de prevedeiile Regulamentului-cadru

in

Comitetului Local pentru Situafii

de

Urgenld

al

Sectorului

6,

parte integrantd

a

Disoozitiei nr.2573 din 03.11.2015, cu modificarile ulterioare;
electronice, in format de
6ilU B.o5.zozo, orele 1800, prin intermediul mijloacelor
pentru Situalii de Urgenla al
videoconferin!6, a avut loc gedinla extraoidinari a Comitetului Local
prevenirii rdspdndirii infecfiei cu
Sectorului 6 pentru adoptarea unor masuri suplimentare in vederea
sARS-CoV-2 pe teritoriul sectorului 6 al Municipiului Bucuregti.
in urma disculiilor din cadrul qedinfei,
AdOPti
C9MITETUL L9CAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL SECTORULUI6

prezenta

HOTARANE:
de specialitate al
qi
Fiecare institulie din subordinea consiliului Local Sector 6 aparatul
de lucru cu
programul
primarului Sectorului 6, prin grija compartimentelor de resurse umane, va stabili
populafiei. Se imputernicesc
prrbli"ul, in fun4ie Jl sp..ifiJ.ri propriu qi de solicitdrile venite din partea
aparatului de specialitate al
conduc6torii instituliiloi gi ai compartimentelor funcfionale din cadrul
Primarului Sectorului 6, in acest sens;

Art. I

al
primarului Sectorului 6, prin grija compartimentelor de resurse umane, va stabili programul de lucru al
propriu. Se imputernicesc conducdtorii instituliilor 9i ai

specialitate
Art.2 Fiecare institulie din subordinea consiliului Local Sector 6 qi aparatul de

angajalilor,

in funclie de specificui

"oilpurti*.ntelor
sens;

6, in acest
funclionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului

instituliilor din
Se aprob6 acjiunea de dezinfeclie zilnicS a spafiilor de -lucru ale
sectorului 6;
subordinea consiliului Local Sector 6, precum qi a sediilor PrimSriei

Art. 3
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Art. 4 La incetarea stlrii

de urgen![:

strdzilor principale qi secundare de
a) se revine la programele iniliale cle sp[lare a bulevardelor,
pe razadectorului 6, de c6tre .perat.rul de salubrizarc arrtoflzal;
cdtre operatorul de salubrizarc
b) sp6larea mobilierului urban conforrn programelor iniliale de
qi Dezvoltare Urban[ Sector 6;
autonzatsau prin administralia Domeniului Public
parcuri) gi a aleilor din
c) sp6larea qi dezinfectarea mobilierului uibu, (altul decat cel din
Domeniului Public qi Dezvoltare
parcuri, locurilor de odihn6, locurilor de relaxare prin Achninistralia
Urband Sector 6.

cu data de 14'05'2020' in

Art. 5 Se aprob6 achizilionarea de solu{ie dezinfectant[, incepAnd
montite in scdrile asocialiilor de
vederea continu[rii acliunii de ,.u*pi.r. a dispozitivelor
dispenser, acliune ce se va derula prin
proprietari/locatari, cu o cantitate de 1 litru pentru fiecare
6, cu aplicarea etichetei' care s[ con{ind
intermediul angajalilor autoritdlii publice loCale Sector
,,Acesr

urm,torul mesai:
Primdria Sectorului

6"

(Jn proiecl suslinul de
clispozitiv se afld tn custodia asocialiei cli proprietari.

;

sportive' care

Art. 6 Se aprobd prelungirea suspenddrii tuturor.evenimentelor cultural-artistice,interdicliilor
pdnd la eliminarea
implic[ adun[ri p,rbli"",'organizate de autoritatea public[ local[,
distanlare social[,

irrfN"

de

de evoluiia la nivel local a infecliilor cu SARS-CoY-2:,

de dezinfecie a spaliilor comune din
Art. 7 La incetarea stdrii de urgen!6 se sisteazd acliunea
de broc in care sunt semnalate persoa,e
cadrul asocia{iilor de propriet artkocarait cu exceplia scdrilor
care dezinfectarea se va teahza ori de cdte ori
aflate in autoizolare qi/sau carantinare la domicili i, "urin
Asisten![ Sociala gi proteclia copilului Sector 6;
va fi nevoie prin intermediur Direcliei Generare de

a comitetului
menlinerea prevederilor art.2 din Hotdrdrea nr. 3lo9.03'2020
Local pentru Situalii de Urgen!6 al Sectorului 6;

Art. g Se aprobd

spatiilor de cazarc pentrn
Se aprobd incetarea deciziei referitoare la achizilionarea
persoanele in carantin[;

Art. 9

Art. 10 Se menlin m[surile

infecliei cu
generale de prevenire qi proteclie impotriva rdspandirii
dispozitive
cu
pielelor S..ioi 6, montarea qi/sau dotarea

sARS-CoV -2, intoate spaliile Administraliei
specifice, inclusiv triajul epidemiologic;

Art.llSemen{ineproceduradesprijinpentrupersoaneleaflateintzo]tareperazasectorului6;
din Hotdrdrea nr' 1126'02'2020, dupd cum
Art. 12 Se aprobd modificarea qi completarea afi.9

.tt 1..: r ^..-.t Seclor
e^-1.,- K
6 sd ia
Consiliului Local
subordinea
rJin
publice
instituliile
toctte
ca
aprobit
(,,Art. 9 - Se
se
infec[iei cu SARS-CoV-2' iar alocarea bugetard
toate mitsurile necesare de preveniru o ,aipan,tfrri
propriu");
va face cle fiecare institulie tn part din bugelul
pentru fiecare institulie publica
Art. 13 Se aprobd men{inerea planului specif,rc de continuitate de specialitate al Primarului
qi pentru aparatul
subordonat, consiliului Looal Sector 6, precum
masuri dispuse;
Sectorului 6 qi adaptarea acestuia in func{ie de noile
rrmeazd:

subordonate consiliului I-ooal
Art. 14 Se aprob[ dotarea punctelor de acces in instituliile
in
dispozitive tehnice pentru triajul epidemiologic'
Sector 6 qi sediilor irimdriei Sectorului 6, cu
rdspdndirii infecliei cu SARS-C oY-2,in randul angajalilor;
vederea

"o-but"rii
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benzi
de panouri de proteclie, separatoare, echipamente specifice,
in incinta spaliilor de lucru cu publicul ale
de distanlare, dispozitive tehnice pentru triaj epidemiorogic,
primdriei Sectorului 6 gi direcliilor subordonate Consiliului Local Sector 6;

Art. 15 Se aprob6 montarea

apel 021.9970 pentru consiliere
in nevoie sau cu diverse alte probleme
sociald gi intbrmare pentru toate categoriile de.cetdleni aflali
sociale domiciliali pe taza Sectorului 6;

Art. 16 Se aprob[ menlinerea in funcliune a numdrului de

vulnerabile, cu varsta de
Art. 17 Se aprobd menlinerea m[surii privind sprijinirea persoanelor
domiiiliul sau reqedin}a pe raza Sectorului
peste 65 de ani, t6ra sus{inltori ,u, alti forma de ajutor, cu
'6,
ir r"d..ea evitarii expunerii acestora in afara locuinlelor;

Art. lg

Se aprobd menlinerea suspenddrii accesului

in locurile

de

joacd deperuza Sectorului 6'

pdn[ la emiterea de noi reglementdri de cltre autorit[1ile publice centrale;

in zonele de odihn6, recreere, agrement din
generale de prevenire qi proteclie impotriva
spaliile semideschir" ir, .ur" nu se pot ieahza mdsurile
raspdndirii infecliei cu SARS-CoY -2;

Art. l9

Se aprobd menlinerea suspenddrii accesului

punctelor de asisten{d qi
Art. 20 Se aprobd menlinerea m[surii de suspendare a activitdlii
in vederea prevenirii qi proteoliei
informare de pe raza Sectorului 6, p. flriouda stdrii de alert[,
iqi desfhqoard activitatea in cadrul
impotriva rlspdndirii infecliei cu SARS-GoY-2. Personalul care
fi redistribuit in cadrul structurilor
punctelor de asistenld qi informur. d. pe raza Sectorului 6 va
6, in condiliile legii;
Direcliei Generale de Asistenld Sociala qiProteclia copilului Sector
testare de tip PCR pentru angajalii qi
Art. Zl Se aprob6 contractarea de servicii acreditate de
copilului Sector 6, in condiliile legii'
qi
beneficiarii Direcliei Generale de Asisten![ Sociala Proteclia
pe perioada stdrii de alert6;

PRE$EDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ULUI 6
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