
SECTORUL 6 AL MI.]NICIPIULUI BUCURE$TI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Ir,
SECTORULUI 6

uorAnARBA nr.2
privind mdsurile adoptate in qedinla extraordinard

din data de 17 .03.2021, ora lToo

in conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanla de Urgen{6 a Guvemului nr. 2ll2OO4

privind Sistemul Na[ional de Management al Situaliilor de Urgen{d, aprobatd prin Legea nr. 15/2005, cu

modificdrile qi complet[rile ulterioare qi ale art. 10 din H.G. m. 149112004 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS, atribuliile, functionarea qi dotarea comitetelor qi

centrelor operative pentru situalii de urgenld, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

Jin6nd cont de prevederile Regulamentului-cadru privind orgarizarea, atribuliile qi funclionarea

Comitetului Local pentru Situa{ii de Urgen}5 al Sectorului 6, parte integrantd a Dispoziliei nr.2573 din
03 . 1 1 .20 1 5, cu modificdrile ulterioare;

Ludnd in considerare:

- Legea ru. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea nr.13612020 privind instituirea unor mdsuri in domeniul sdndtdlii publice in situalii de

risc epidemiologic qi biologic, republicatd;

- O.U.G. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- H.G. nr.29312021 privind prelungirea starii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepind cu data

de 14.03.2021 precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru

^ 
prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

in data de 17.03.2021, orele 1700, prin intermediul mijloacelor electronice, in format de

videoconferinfd, a avut loc gedinfa extraordinard a Comitetului Local pentru Situalii de Urgenld al

Sectorului 6 in vederea ludrii unor mdsuri de proteclie impotriva rdspdndirii virusului SARS-CoV-2,in
contextul creEterii numdrului de cazuri confirmate pozitiv in rdndul angajalilor Primdriei Sectorului 6 qi

ai instituliilor subordonate Consiliului Local Sector 6.

La gedinld au fost prezente 2l de persoane, membri in cadrul Comitetului Local pentru Situafii

de Urgenld al Sectorului 6.

In urma discu{iilor din cadrul gedin}ei,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL SECTORULUI 6 adoptr prezenta

HOTARARE:

Art. 1 (1) incepAnd cu data de 18.03.2021 qi p6nd la data de 29.03.2021, inclusiv, cu

posibilitatea prelungirii, se suspend[ activitatea cu publicul la sediul Primdriei Sectorului 6 din Calea

Plevnei nr.147-149;
(2) Personalul din cadrul Primdriei Sectorului 6 va lucra pAnS la data de 29.03.2021in regim de

telemuncd cu asigurarea unei permanenJe minimale prin personalul de conducere, precum Ei prin
desemnarea a cdte unui reprezentant din cadrul fiecdrui serviciu, birou, compartiment;
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(3) Personalul care se afl6 in concediu de odihnd sau concediu medical qi care urmeazd, sd revind
la program in intervalul 18.03.2021 - 29.03.2021 va desfEqura activitatea in regim de telemuncd.

(4) Activitatea de rela{ii cu publicul pentru persoanele fizice gi juridice se va desfEgura prin
corespondenlE poqtald gi corespondenfd electronicd.

Art. 2 (1) incepAnd cu data de 18.03.2021 qi p6nd Ia data de 29.03.2021, inclusiv, cu
posibilitatea prelungirii, se suspendd activitatea cu publicul la sediul Administraliei Domeniului Public
qi Dezvoltare Urband Sector 6 din Intrarea Aviator Gheorghe Carandanr. g;

(2) Personalul din cadrul Administra{iei Domeniului Public qi Dezvoltare Urband Sector 6 va
lucra pdnd la data de 29.03.2021 in regim de telemunc6 cu asigurarea unei permanenle minimale prin
personalul de conducere, precum Ei prin desemnarea a c6te unui reprezentant din cadrul fiecdrui
serviciu, birou, compartiment;

(3) Personalul care se afl[ in concediu de odihnd sau concediu medical Ei care trmeazd sd revind
la program in intervalul18.03.2021 -29.03.2027 va desfdEura activitatea in regim de telemuncd.

(4) Activitatea de relalii cu publicul pentru persoanele fizice gi juridice se va desfdqura prin
corespondenla pogtald gi corespondenld electronicd.

Art. 3 in sediul Primdriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, precum gi in sediul
Administraliei Domeniului Public qi Dezvoltare Urband Sector 6 din Intrarea Aviator Gheorghe
Caranda nr. 9, se va efectua dezinfeclie prin nebulizare la un interval de 48 de ore, dupd orele 1630.

Lrt. 4 (1) Personalul Primdriei Sectorului 6, precum qi personalul Administra(iei Domeniului
Public gi Dezvoltare Urband Sector 6 care a fost testat in data de 15.03.2021, va h retestat in data de

22.03.2021 cu teste rapide, conform programdrilor;
(2) Acliunea de testare va fi asiguratd prin intermediul Direcliei Generale de Asisten{d Sociald qi

Protec{ia Copilului Sector 6.

Art. 5 Prezenta hotdr6re va fi transmisd, prin grija Compartimentului Activitdti Speciale,
membrilor Comitetului Local pentru Situalii de Urgen{[ al Sectorului 6, in vederea punerii in aplicare gi

cdtre Institulia Prefectului Municipiului Bucureqti pentru informare.

PRE$EDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
AL SECTORULUI 6
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