
  

 
 
 
 
Nr.  1286  din 12.martie.2020 

 
 
 

Hotărâre nr.1 
adoptată în cadrul ședinței din data de 12.03.2020 

 
 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Racova; 
 Întrunit în ședință la convocarea președintelui său; 
 Având în vedere prevederile art.15 alin.1, art.24 lit. b) din OUG nr.21/2004 
privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; ale H.G. nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-
Cadru din 9 septembrie 2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea 
și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgentă; 
  

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1. Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăviri cu corona virusul Covid-19 la 
nivelul comunei Racova se vor întreprinde următoarele activități: 
 I.a) aducerea la cunoștință publică a informațiilor privind corona virusul și a 
măsurilor pentru limitarea și prevenirea infecției cu corona virus Covid -19, conform 
anexei nr.1 la prezentă hotărâre, 
 I.b) aducerea la cunoștință publică a “PLAN DE MĂSURI PENTRU 
PREVENIREA ȘI LIMITAREA A POSIBILELOR ÎMBOLNĂVIRI CU 
CORONAVIRUS LA NIVELUL COMUNEI RACOVA”, emis de către Direcția de 
Sănătate Publica Bacău, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, 
 Prin afișare în locurile intens frecventate de către cetățeni, respective piețe, 
instituții publice, etc., precum și pe pagina de internet a Primăriei comunei Racova. 
 II.a.1) persoanele fără simptomatologie care revin în țară, cu domiciliul în 
comuna Racova și istoric de călătorie în regiunile / localitățile unde a fost confirmată 
prezența virusului și au omis a declara acest aspect la punctele de trecere a frontierei 
de stat, au obligația să intre în autoizolare la domiciliu împreună cu rudele / persoanele 
cu care locuiesc pentru 14 zile și să anunțe medicul de familie și Primăria comunei 
Racova, telefonic; 
 
 II.b) verificarea respectării duratei autoizolării a persoanelor în cauză, 
identificarea măsurilor de sprijinire se face pe baza informațiilor obținute de la medicii 
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de familie sau a celor declarate și se realizează prin vizite la domiciliu de către echipaje 
formate din polițiști ai Postului de Politie Racova, reprezentanți ai Primăriei Racova și 
asistenți medicali începând cu prima zi a sosirii în comuna Racova sau cel târziu la 
începutul zilei imediat următoare. 
 
 Art.2. Transportul persoanelor care necesită carantinare se va efectua cu 
mijloace de transport puse la dispoziție de către DSP Bacău. 
 Art.3. Aceasta hotărâre se duce la îndeplinire de către structurile aparatului de 
specialitate al primarului, respectiv Postul de Politie Racova, Dispensarului medical 
din comuna Racova. 
 Art.4. Centru operativ  constituit la nivelul comunei Racova comunică: 

- Hotărâre către cei menționați la art.4, Instituției Prefectului - Județul Bacău 
și se aduce la cunoștință publică în condițiile arătate; 

- Medicului de familie din comuna Racova toate actele administrative, 
prezentate și viitoare, prin care se reglementează aspectul privind activitatea 
acestora. 
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