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MHOTARAREA NR.
privind aprobarea asigurării si distribuirii hranei si apei potabile pentru persoanele izolate la
domiciliu, in contextul epidemiei de coronavirus, din fonduri de Ia bugetul local al oraşului

Copsa Mica

/2020

Consiliul Local al oraşului Copsa Mica, intrunit in şedinţa extraordinara din data de 16
martie 2020,

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copsa Mica nr. 1638/2020 si raportul
nr. 1639/2020, întocmit de şeful S.V.S.U. Copsa Mica,

Vazand avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunala, servicii si comerţ,

In conformitate cu cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 481/2004
privind protecţia civilă, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 33
din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările si completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatatii
nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă
de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei si prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit.
h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba asigurarea si distribuirea hranei si apei potabile pentru persoanele izolate
la domiciliu, in contextul epidemiei de coronavirus, astfel:
a) trei porţii de hrană/zi/persoana izolata la domiciliu, in sistem catering;
b) doi litri de apa potabila/zi/persoana izolata la domiciliu.

Art. 2. Fondurile necesare achiziţiei hranei si apei prevăzute la art. 1 se vor asigura din
bugetul local al oraşului Copsa Mica.

Art.3. Primarul Oraşului Copsa Mica, prin intermediul aparatului de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in oraşul Copa Mica, la data de 16 martie 2020
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