ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA MITRENI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgență in ședință
extraordinară în data de 19.04.2021
CIPRIAN-CONSTANTIN PANAIT – primar al comunei Mitreni , judeţul Călărași
Având in vedere:

-Hotararea CJSU Călărași nr. 52/16.04.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătății publice în unele localități din județul Călărași ;
- convocatorul nr. 2387/19.04.2021 privind convocarea CLSU în ședința extraordinară din
data de 19.04.2021;
- adresa Direcției de Sănătate Publică Călărași din data de 16.04.2021 privind incidența
cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID – 19 la nivelul localităților din județul Călărași;
- adresa Direcției de Sănătate Publică Călărași cu nr. 3074/2021;
-prevederile HG nr. 432/2021 pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei
începand cu data de 13 aprilie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ;
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul- cadru privind structura organizatorică,
atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,
aprobat prin HG nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.155 alin (1) si art 196 alin. (1) lit. b).din O.U.G.nr.57/2019 privind
codul administrativ,

DISPUN
Art.1 În scopul adoptării unor măsuri în domeniul sănătății publice la nivelul comunei Mitreni,
județul Călărași, în vederea combaterii transmiterii și răspăndirii efectectelor COVID-19 se
convoacă ședința extraordinară a CLSU Mitreni, astăzi 19.04.2021, orele 1400.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza doamna
secretar general al comunei Mitreni, doamna Mariana Oprican- sef COAT.
Secretarul comunei Mitreni, judeţul Calarasi va comunica tuturor celor interesaţi prevederile
prezentei dispoziţii
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