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DISPOZIIIA nr._/2020

Privind convocarea Comitetului local pentru situa(ii de urgen{5 Arcuq in gedinfa extraordinarl din data de

l7 martie

2020, orele 12,00 in sala de gedinfl a

Primiriei comunei Arcus

Primarul comunei Arcuq, judeful Covasna,
Avdnd in vedere situaJia de urgentd pentru gestionarea infecliilor cu Coronavirus COVID -19 la nivelul comunei
Arcug,

Yivdnd Hotir6rile Comitetuluijudefean pentru situa[ii de urgenfd nr.2l2O2O privind aprobarea Planului]de mAsuy
pentru gestionarea infec(iilor cu Coronavirus COVID
mdLsuri suplimentare

-

19 la nivelul judefului Covasna, w.612020 privind aprobarea unor

de combatere a noului Coronavirus la nivelul judelului Covasna qi nr.712020 privind gestionarea

bolilor inalt contagioase pe teritoriul judelului Covasna, precum qi Dispozilia
de urgenfd din cadrul

w. 52312020 Departamentului

pentru situa{ii

MAI

in confonnitate cu art. 12, arl. 24. lit. ,,b" din OUG w.

2112004

privind Sistemul na{ional de Management al

Situaliilor de urgen[6, aprobatl cu modificiri gi cornpletiri prin Legea nr. l5/2005;

in

terneiul Regularnentului privind <'rganizarea, atribu[iile gi funcJionarea comitetului local pentru situa{ii

de

urgenf6, aprobat prin Dispozi{ia nr. I 1312006,cu modificdrile gi completlrile ulterioare,

in terneiul art. 155 alin. (1) lit. ,,d" coroborat cu alin. (5) lit.,,b", art. 196 alin. (1) lit. "b" din OUG nr. 51l2}1g
privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
DISPUN:

Articol unic. - Se convoaci Cornitetul local pentru situa{ii de urgen{d Arcug in gedin}a extraordinari din data de
martie 2020, orele 12,00 in sala de gedin{a

a Primdriei comunei Arcug, cu

ORDINII

unnltorul punct al

DEZI:

,

LDezbaterea Planului de misuri pentru gestionarea infecliilor cu coronavirus COVID

Arcuq, la 76 martie 2020.
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- l9 la nivelul jude{ului

Covasna Ei adoptarea masurilor specifice la nivelul comunei Arcug.
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CONTRASEMNEAZA
Secretar general al comunei
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