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COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂREA NR. 2
adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 17.03.2020
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Breaza, judeţul Prahova:
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi
Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă;
- prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziţia DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru
ge�tionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
- Legea nr. 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Hotărârea nr. 2 din 24.02.2020 a CNSSU privind aprobarea măsurilor necesare
creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul
Coronavirus;
- H.G. 548/2008 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Comunicare şi Informare
publică pentru Situaţii de Urgenţă;
- Hotărârea CNSSU nr. 3/28.02.2020 privind aprobarea procedurii operaţionale
privind gestionarea cazurilor de infecţie cu noul Coronavirus;
-Hotărârea nr. 7/02.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Prahova;
- Decretul nr. 195 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de
Preşedintele României în data de 16.03.2020;
Pentru respectarea regulilor şi măsurilor de prevenirea răspândirii infectării cu
COVID-19;

- Casierie
4. în cazul celorlalte compartimente din cadrul instituţiei depunerea cererilor,a
actelor şi a oricăror altor înscrisuri se va realiza pe fax la numărul: 0244/340.428, respectiv
în format electronic pe e-mailul instituţiei: contact@primariabreaza.ro;
5. cererile pentru acordarea beneficiilor sau prestaţiilor de asistenţă socială pot fi
depuse şi pe cale electronică, descrise la punctul 4.
Pe raza oraşului Breaza, sâmbătă 14.03.2020 se aflau în autoizolare la domiciliu un
număr de 13 persoane, iar azi, 17.03.2020, se află un număr de 11 persoane.
Săptămânal sau ori de cate ori situatia o impune, cetăţenii vor fi informaţi cu privire
la evoluţia starii creată de Coronavirus (COVID-19).
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