U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI,
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 71
(privind desemnarea personalului angajat în cadrul Biroului de Poliţie Locală Tomeşti, să participe la monitorizarea activă şi permanentă a persoanelor
care se află în autoizolare împreună cu membrii familiei, identificarea persoanelor sosite în ţară începând cu 09 martie 2020 şi care nu figurează pe lista
DSP Iaşi, precum şi luarea altor măsuri la nivel local cu privire la înştiinţarea populaţiei din Comuna Tomeşti, în vederea înlăturării răspândirii efectelor
coronavirusului (COVID-19)

Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere adresa cu nr. 5005 din 11.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Iaşi, prin care solicită luarea unor măsuri cu privire la înlăturarea efectelor noului coronavirus(COVID-19) în
rândul populaţiei la nivel local;
Având în vedere prevederile art. 12, 24 şi 33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 155 alin. (1) lit. (d) şi alin. (5) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, emite prezenta

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.l. Se desemnează personalul angajat în cadrul Biroului de Poliţie Locală Tomeşti, să procedeze la
monitorizarea activă şi permanentă a persoanelor care se află în autoizolare la domiciliu împreună cu membrii
familiei, precum şi la identificarea prin orice mijloace a persoanelor revenite în ţară începând cu 09 martie
2020 şi care nu figurează în lista transmisă de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, pentru înlăturarea răspândirii
efectelor coronavirusului (COVID-19, după cum urmează:
Dl. Vasilache Gheorghiţă-Iulian - poliţist local
Dl. Andrieş Ilie - poliţist local
Dl. Scurtu Răzvan-Petru- poliţist local
Dl. Cozma Constantin-Ionuţ- poliţist local
Dl. Căzăciuc Liviu - poliţist local
Dl. Şfarc Iftirni Robert Gabriel-poliţist local
Dl. Tăbăranu Andrei - poliţist local
Dl. Luca Alexandru-Eduard - poliţist local
rni Tel. Poliţia Locală Tomeşti: 0756.095.747.
Art. 2. Cu ţbrivire la ptmctele din adresă:
Pct.2(informarea persoanelor izolate de nerespectarea măsurilor impuse)
Pct.4(identificare unităţi de cazare pentru spaţii cu destinaţia de carantinare)
Pct.5 (intensificare măsuri preventive şi de informare a populaţiei)
Pct.6(informarea populaţiei cu nr. telefon telverde 0800800358- informaţii comavirus, tel. urgent la
112, în caz de apariţie simptome boală, respectiv cu datele de contact Centrul de Permanenţă al DSP Iaşi)
se vor întocmi înştiinţări pentru luarea de urgenţă a măsurilor ce se impun pentru înlăturarea
răspândirii efectelor coronavirusului (COVID-19) în rândul populaţiei din Comuna Tomeşti.
Art.3.(l) Prezenta dispoziţie se va comunica în termen legal: Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru
controlul legalităţii, Comitetului Judeţean pentru Siotuaţii de Urgenţă Iaşi, poliţiştilor locali din cadrul
Biroului de Poliţie Locală Tomeşti, pentru luare la cunoştinţă şi ducere la îndeplinire, personalului angajat în
cadrul primăriei cu atribuţii privind întocmirea de înştiinţări în vederea informării cetăţenilor cu măsurile ce
trebuiesc luate în rândul ’ populaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus-COVID-19) -pct.
2,4,5,6 din adresa nr. 5005/2020 a CJSU Iaşi, altor autorităţi şi instituţii publice implicate, persoane fizice sau
juridice interesate, membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Tomeşti.
(2) De asemenea dispoziţia va fi afişată la sediu şi pe site-ul Primăriei Tomeşti.
Emisă azi: 11.03.2020
P R I M A R,

Secretar general UAT
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