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R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CORNU 
 

HOTĂRÂREA Nr.1 din 19.03.2020 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 24lit.b) și f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și 
completările ulterioare,  
b) art. 11 și art.188 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 
şi dotarea comitetelor şi centrelor pentru situaţii de urgenţă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1491/2004; 
c) art.1-3 și art.9 alin.(1) lit.a) din Ordonanța militară nr.1/2020, privind unele măsuri de primă 
urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, în vigoare de 
la data de 18.03.2020; 
d) art. 2 și art. 6 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, 

luând act de conținutul Hotărârilor nr.1-12 adoptate de Comitetul Național pentru Situații 
Speciale de Urgență, respectiv de Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, 

ținândcontde: 
a)Dispoziția primarului nr.186 din 20 august 2009 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea 
Comitetului Local pentru Situații de Urgență din comuna Cornu, modificată prin dispozițiile 
primarului comunei Cornu nr. 80 din 19 iulie 2012 și nr.112 din 3 octombrie 2012 și actualizată prin 
Dispoziția nr. 27 din 12 martie 2020; 
b)Propunerile membrilor Comitetului local pentru situații de urgență formulate în ședința extraodinară 
în data de 19.03.2020, 

 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Cornu, 

adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.- (1) Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor 
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice de pe 
teritoriul comunei Cornu, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. 
(2) Este permisă organizarea, de către entitățile prevăzute la alin. (1), a activităților de comercializare 
a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în 
spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service" sau livrare la client. 

Art. 2. - Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de 
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, de pe teritoriul 
comunei Cornu realizate în spații închise. 

Art. 3. - (1) Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune 
participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise, pe teritoriul comunei Cornu. 
(2) Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a 
maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 
metru între participanți. 

Art. 4. - (1) Se interzice accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală destinate 
transportului deșeurilor de orice natură, pe teritoriul comunei Cornu. 
(2)Încălcareaprevederilorprezentuluiarticolconstituiecontravenţieşi se sancţionează cu 
amendăcontravenţionalăîntre 500 şi 1000 lei, care poate fi aplicată de cătreorganelePolițieiRomâne. 
(3)Încazulsăvârşiriicontravenţieiprevăzute la alin (1), pe lângăsancţiuneaprincipală se 
dispuneșimăsuratehnico - administrativă de ridicare a vehicululuifolosit la săvârşireafaptei. 

https://lege5.ro/App/Document/gm3dinjvgq4q/decretul-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei?pid=312399505&d=2020-03-19#p-312399505
https://lege5.ro/App/Document/gm3dinzzgyza/ordonanta-militara-nr-1-2020-privind-unele-masuri-de-prima-urgenta-care-privesc-aglomerarile-de-persoane-si-circulatia-transfrontaliera-a-unor-bunuri?pid=312522354&d=2020-03-19#p-312522354
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Art.5.- (1) Se suspendăactivitatea de lucru cu publicul la nivelulurmătoarelorinstituțiipublice: 
Sala de Sport, BibliotecacomunalăCornu, Muzeul de etnografieșiistorie, PrimăriacomuneiCornu,  
cuurmătoareleexcepții: 
a.Serviciul de Stare Civilă, care vadesfășura cu publiculdoaractivități de 
primireactepentrueliberareacertificatelor de deces.  Accesul la serviciul de stare civilă se face 
înurmaprogramăriitelefonice la nr. 0244-367461, 0735549505 sau 0752156803. 
b.Biroulimpoziteșitaxe: Accesul la BiroulImpoziteșitaxe se face prinintrarea din spateleprimăriei, 
unde se află un ghișeuprotejat cu geam.  Plata impozitelorșitaxelor se poaterealiza on-line 
prinintermediulaplicațieiwwww.ghiseul.rosauprin transfer bancar. Relații la telefon 0244-367461. 
c.Compartimentulasistențăsocială. Accesul la compartimentul de asistențăsocială se face 
ptinintrareamică din fațaprimăriei, după o programaretelefonică la nr.0244-367461 sau 0742005501. 
d.CompartimentulregistrulagricolAccesul la Compartimentulregistrulagricol se face prinintrarea din 
spateleprimăriei, unde se află un ghișeuprotejat cu geam, după o programaretelefonică la nr. 0244-
367461, 0742735372 sau 0732916208. 

(2)Ceilalțifuncționaripublici din cadrulPrimărieicomuneiCornuvorstaîncontinuare la 
dispozițiacetățenilor, întimpulprogramului de lucru, cu respectareamăsurilorce se impun la nivel local 
și national învedereapreveniriirăspândiriișiinfectării cu virusul COVID-19, însăactivitatea de relații cu 
publiculpentrupersoanefiziceșijuridice se vadesfășuranumaiprintelefon/fax, princorespondență 
electronica saupoștală. 

(3)Astfel, persoaneleinteresate pot depunecereridocumenteîn format electronic la: 
a)Fax: 0244367402,  
b)Email: primariacornu@gmail.com, registratura@primariacornu.ro, 
asistentacornu@yahoo.com,impozitesitaxe@primariacornu.ro. 

(4)Audiențele la conducerea Primăriei comunei Cornu și la serviciile Primăriei se suspendă în 
perioada pentru care a fost declarată starea de urgență. Cetățenii pot transmite Primăriei comunei 
Cornu petiții pe adresa oficială registratura@primariacornu.ro, iar petițiile formulate vor primi 
răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege pentru soluționarea petițiilor. 

Art.6.- Conducereaoperatoruluiserviciului public de alimentare cu apășicanalizare- 
UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL are obligația de aluamăsuriprivind: 
a)asigurareacontinuitățiifurnizăriiserviciilor de alimentare cu apășicanalizare, cu respectarearegulilor 
de disciplinăsanitarăstabilite de autoritățileîndomeniu, urmărind cu 
prioritateasigurareaprevențieișireducereariscului de îmbolnăvire;  
b) organizareaactivitățiiastfelîncâtsă fie evitatcontactul direct cu publicul; 
c)protecțiasuplimentarăpentrupersonalul care desfășoarăactivități pe teren, dotarea cu mănuși, mască 
de protecțieșisubstanțedezinfectante; 
d)asigurareapazeișiprotecțieirezervoarelor, stațiilor de alimentare cu apă, stații de epurare, precum 
șibunafuncționare a acestora. 

Art.7.- Directorulșcoliigimnaziale”Profesor Cristea Stănescu”Cornu are obligația de a 
achiziționaservicii/produse de dezinfectare a unităților de învățământ din comunaCornucevor fi 
utilizateînainte dereîncepereacursurilorșcolare. 

Art.8.- (1)Toțicetățenii care revinînțară din zoneledeclarate cu risccu infectare cu noul 
coronavirus au obligațiasăanunțeautoritățileadministrațieipublice localeșimedicii de familieșisă se 
autoizoleze la domiciliu, conform indicațiilorprimite de la medic. 

(2)Izolarea la domiciliu nu esteopțională. Persoanele care nu respectămăsuraautoizolării la 
domiciliuriscăsă li se întocmeascădosar penal pentruinfracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, 
faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. 

(3)Persoanele care prezintă simptome de stare febrilă sau stare de sănătate alterată trebuie să 
anunțe de îndată medicul de familie, care decide împreună cu specialiștii Direcției de Sănătate Publică 
Prahova izolarea pacientului sau transportul acestuia la o unitate medicală cu secție de boli 
infecțioase. 

mailto:primariacornu@gmail.com
mailto:registratura@primariacornu.ro
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(4) Se stabilește o comunicare continuă între medicii din comuna Cornu, autoritățile 
administrației publice locale și lucrătorii Secției de Poliție Cornu, în vederea identificării tutror 
persoanelor care trebuie să se supună izolării la domiciliu și modalităților de sprijin a acestora. 

 
 
Art.9.- (1) Măsurile prevăzute la art.1-8 se aplică începând cu data de 19.03.2020. 

(2) Aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către conducătorii 
autorităților și instituțiilor publice de pe raza teritorială a comunei Cornu, medicii cabinetelor 
medicale individuale și Secția de poliție Cornu. 

Art.10.- Domnului Ionuț-Ciprian CONSTANTIN, șeful COAT are obligațiile : 
a)de a aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre de îndată, prin publicare la avizierul primăriei, pe 
site-ul www.primariacornu.ro și prin orice alt mijloc de informare publică.  
b)de a transmite câte o copie a prezentei hotărâri către: 
- șeful Secției de Poliție Cornu; 
-medicii de familie titulari ai Cabinetelor medicale individuale din comuna Cornu; 
- directorul Școlii gimnaziale ”Profesor Cristea Stănescu” Cornu; 
- directorul general al SC Utilități Apaserv Cornu SRL; 
- Biblioteca comunală Cornu. 
 

 
 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Primarul comunei CORNU 

 
Cornel NANU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.primariacornu.ro/
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