ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DRAGOMIREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea cheltuielilor/persoană/zi necesare pentru asigurarea mesei, apei de
consum și produselor de igienă pentru persoanele afectate de
epidemia de coronavirus COVID-19
Consiliul local al comunei Dragomirești, județul Neamț;
Examinând expunerea de motive nr. 2193 din 23.03.2020 prin care primarul comunei
Dragomirești propune stabilirea unor cheltuieli pentru persoanele afectate de epidemia de
coronavirus COVID-19;
Analizând raportul de specialitate nr. 2194 din 23.03.2020 întocmit de către șeful
serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Având în vedere prevederile:
- Art. 8 din Hotărârea nr. 11/18.03.2020 a Comitetului Județean Neamț pentru Situații de
Urgență;
- Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
- Art. 129 alin (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările
și completările ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se stabilește suma de _12_ lei inclusiv TVA pentru cheltuielile zilnice/persoană
necesare pentru asigurarea mesei, apei de consum și produselor de igienă pentru persoanele cu
domiciliu de rezidență sau flotante aflate în izolare voluntară pe raza comunei Dragomirești, la
solicitarea acestora.
Art. 2. De cheltuielile prevăzute la art. 1 vor beneficia după caz și persoanele care vor fi
carantinate la domiciliu/reședință precum și cele identificate fără adăpost pe raza comunei
Dragomirești.
Art. 3. Primarul comunei Dragomirești împreună cu contabilul și șeful SVSU din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomirești vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul general al comunei Dragomirești va asigura comunicarea prezentei
hotărâri tuturor persoanelor și autorităților interesate.
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