
PRIMĂRIA COMUNEI REBRA 

NR. 374 DIN 16.03.2020 

 

 

CONVOCATOR  

 

 Se convocă azi 16.03.2020,  pentru ora 8.30 , Comitetul Local pentru Situații 

de Urgență Rebra ,în sala de ședințe de la sediul primăriei, cu următoarea ordine de 

zi : 

 

1. Măsuri speciale  cauzate de  coronavirus – Covid 19 

 

Nr. 
 crt 

Numele si 
prenumele Funcția 

Funcția 
administrativa Locul de muncă  

Semnătura 

1.  Danci 
Stefan presedinte primar 

Primaria 
Comunei Rebra 

 

2.  Galan 
Vasile vicepresedinte viceprimar 

Primaria 
Comunei Rebra 

 

3.  Calini 
Vasile membru secretar 

Primaria 
Comunei Rebra 

 

4.  Szep 
Lunica 
Lenuta Membru Medic uman 

Cab. Ind. Dr. 
Szep Lunica-
Lenuta Rebra 

 

5.  Gavrus 
Tiberiu membru 

Medic 
Veterinar 

Cabinet veterinar 
Rebra  

 

6.  Rus Ion-
Vasile membru contabil 

Primaria 
Comunei Rebra 

 

7.  Urda 
Domide-

Ioan membru Sef post  
Postul politie 

Rebra 

 

8.  Burdet 
Rebeca membru director  

Scoala 
gimnazialaRebra 

 

9.  Flore 
Nicolae membru padurar OS.Somes-Tibles 

 

 

PREȘEDINTE, 

Primar, 

Danci Ștefan 

 

 

 



Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
          REBRA 
Nr. 375 din 16.03.2020 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat azi 16.03.2020, în ședința de urgență a Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență Rebra. 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rebra  azi data de mai sus, format din 
 Danci Ștefan, Președinte, Gălan Vasile Vicepreședinte, Călini Vasile  secretar, Szep 
Lunica Lenuța medic uman, Găvruș Tiberiu medic veterinar,   Capătă Rodica aj. șef 
Post Poliție  Rebra, constatăm următoarele: 
 

 analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de 
infecție cu coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu 
coronavirus pe teritoriul comunei REBRA. 

 Declaratia Președintelui României privind emiterea  începând cu data de 
16.03.2020 a Decretului privind starea de urgență pe întreg teritoriul țării: 

 Management al Situațiilor de Urgență, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 

 Prevederile art. 10 si art. 11 lit a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atrbuțiile, funționarea 
si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru stiuații de urgență cu 
modificarile și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus în contextul crizei migrației și a refugiaților, a 
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență; 

 Hotărârea nr. 5 și 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri 
suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național 
pentru Situații Speciale de Urgență; 

 Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență; 

 Prevederile art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, 

Propunem adoptarea unei hotârări a Comitetului local de situații de urgență 
prin care propunem: 

Inițierea unei campanii de informare a populației privind măsurile de prevenire 
pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei rebra, prin tipărirea 
și afișarea de anunțuri  în spațiile  unde are acces publicul  și prin publicarea pe 
pagina de internet a Primariei comunei Rebra , www.primariarebra ro, precum și pe 
paginile  personalului primăriei de Facebook. 



Aducerea la cunoștința publicului numerele de telefon ale Direcției de Sănătate 
Publică Bistrița-Năsăud, pentru a fi apelate în caz de nevoie de cetățenii comunei 
Rebra astfel: 

- 0263 232 601; 
- 0263 217 337; 
- 0263 217 309. 

Solicitarea avizului Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud cu  48 de ore 
înaninte pentru manifestările de ordin religios sau de familie  cu participarea a unui 
număr  cuprins între  200 și 1000 participanți. Alte manifestări sunt interzise. 

Aprobarea suspendarea tuturor activităților culturale, artistice, sportive organizate 
sau coordonate de Primaria comunei Rebra  sau Școala Gimnazială Rebra ,până la 
odată ce se va comunica ulterior  în funcție de evoluția situației la nivel național. 

Restricționarea accesului a maxim 50 de persoane, sau în limita a 2 m2 per persoană, 
în lăcașurile de cult, precum și suspendarea tuturor pelerinajelor organizate de 
unitățile de cult din comuna Rebra până la o dată ce se va comunica ulterior ,  în 
funție de evoluția situației la nivel național. 

Dispunerea dezinfectarea zilnică, cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool, a 
spațiilor din incinta instituțiilor publice din comuna Rebra, care au program de lucru 
cu publicul, până la o dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la 
nivel național. 

Operatorii de servicii publice din comuna Rebra, (poștă etc. ) au obligația de a lua 
măsuri  pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a 
spațiilor din incinta sediilor proprii, care au program de lucru cu publicul, până la o 
dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

 Operatorii de transport public și privat care își desfășoară activitățile pe raza 
comunei Rebra au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu 
substanțe pe baza de clor și/sau alcool a autovehiculelor de transport persoane, 
zilnic, la începutul și la sfârșitul fiecărei curse, până la o dată ce se va comunica 
ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

 (1) Unitățile de alimentație publică și toți agenții economici din comuna Rebra (ex: 
baruri, cafenele, , magazine alimentare, etc.), au obligația de a lua măsuri pentru 
dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a suprafețelor și a 
zonelor de contact (ex:, clanțe de uși, , mese, etc.), până la o dată ce se va 
comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național.  

(2) Se dispune unităților de tip , bar, cafenea, să supende organizarea de evenimente 
precum și a unui a unui  număr mai mare de 5 clienți , sau în limita a 2 m2 per 
persoană, până la o dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la 
nivel național. 

(3) În unitățile de alimentație publică (magazine alimentare) să se limiteze accesul a 
maxim 2 clienți sau sau în limita a 2 m2 per persoană, până la o dată ce se va 
comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 



Dotarea funcționarilor publici și a personalului contractual care are  contact cu 
publicul ,cu  măști de protecție și mănuși. 

 Anularea tuturor audiențelor a pesoanelor cu funcții de conducere al Primăriei 
comunei Rebra , până la o dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția 
situației la nivel național. 

Stabilirea  programul de lucru cu publicul  al personalului  Primăriei comunei Rebra , 
zilnic de Luni până Vineri între orele 8-12, până la o dată ce se va comunica ulterior, 
în funție de evoluția situației la nivel național. 

Reestricționarea accesul persoanelor fizice pe holul Primăriei comunei Rebra pentru 
informații, plăți, declarații, petiții etc. în grupuri de câte 3 persoane, pentru a oferi 
timp pentru dezinfectarea mobilierului din 2 în 2 ore , până la o dată ce se va 
comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

Colaborarea  cu  Postul de Poliție Rebra pentru identificarea persoanelor autoizolate  
voluntar la domiciliu pe teritoriul comunei Rebra ,sau comunicarea de  informații  
privind   sosirea pe teritoriul comunei Rebra a unor persoane sau grupuri, din zone 
infectate cu coronavirus . 

(2) indentificarea persoanelor fără aparținători și autoizolate la domiciliu în vederea  
ajutorării acestora și sprijinirea  cu alimente, apă și alte bunuri necesare traiului. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
          REBRA 

 

HOTĂRÂRE  
 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei REBRA întrunit în sedință de 
urgenta astăzi 16.03.2020 la sediul Primariei comunei Rebra, urmare a 
convocatorului înregistrat cu nr. 374/16.03.2020, 

analizând situația existentă la nivel internațional cu privire la cazurile de infecție cu 
coronavirus, în vederea prevenirii și a gestionării infecțiilor cu coronavirus pe 
teritoriul comunei REBRA. 

Declaratia Președintelui României privind emiterea  începând cu data de 16.03.2020 
a Decretului privind starea de urgență pe întreg teritoriul țării: 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 24 din O.U.G. nr/ 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificarile și completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 10 si art. 11 lit a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atrbuțiile, funționarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru stiuații de urgență cu 
modificarile și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus în contextul crizei migrației și a refugiaților, a 
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență; 

 Hotărârea nr. 5 și 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență; 

 Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Național pentru Situații Speciale 
de Urgență; 

 Prevederile art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, 

Luând în considerare procesele verbale nr. 375/16.03.2020 ale Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență al comunei Rebra, 

  

HOTĂRĂȘTE 

Art.1.  (1)Inițierea unei campanii de informare a populației privind măsurile de 
prevenire pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Rebra, 
prin tipărirea și afișarea de anunțuri  în spațiile  unde are acces publicul  și prin 



publicarea pe pagina de internet a Primariei comunei Rebra , www.primariarebra ro, 
precum și pe paginile  personalului primăriei de Facebook. 

(2) Se aduc la cunoștința publicului numerele de telefon ale Direcției de Sănătate 
Publică Bistrița-Năsăud, pentru a fi apelate în caz de nevoie de cetățenii comunei 
Rebra astfel: 

- 0263 232 601; 
- 0263 217 337; 
- 0263 217 309. 

(3) Se aduc la cunoștință publică următoarele numere de telefon  ale principalelor 
instituții și servicii publice de la nivelul comunei Rebra: 

- 0263366044 – Cabinet Medical Individual- Dr. Szep Lunica-Lenuța; 
- 0263366041- Postul de poliție Rebra; 
- 0768961011 – Primarul comunei Rebra; 
- 0768965203- Secretarul General al Comunei Rebra(ofițer stare civilă) 
- 0748232611- Casier- taxe și impozite locale: 
- 0767342795- Compartiment agricol- adeverinte. 

Art. 2. Se va solicita avizul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud cu  48 de ore 
înaninte pentru manifestările de ordin religios sau de familie  cu participarea a unui 
număr  cuprins între  200 și 1000 participanți. Alte manifestări sunt interzise. 

Art. 3. Se aprobă suspendarea tuturor activităților culturale, artistice, sportive 
organizate sau coordonate de Primaria comunei Rebra  sau Școala Gimnazială Rebra 
,până la odată ce se va comunica ulterior  în funcție de evoluția situației la nivel 
național. 

Art. 4. Se dispune restricționarea accesului a maxim 50 de persoane, sau în limita a 2 
m2 per persoană, în lăcașurile de cult, precum și suspendarea tuturor pelerinajelor 
organizate de unitățile de cult din comuna Rebra până la o dată ce se va comunica 
ulterior ,  în funcție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 5. Se dispune dezinfectarea zilnică, cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool, a 
spațiilor din incinta instituțiilor publice din comuna Rebra, care au program de lucru 
cu publicul, până la o dată ce se va comunica ulterior, în funcție de evoluția situației 
la nivel național. 

Art. 6. Operatorii de servicii publice din comuna Rebra, (poștă etc. ) au obligația de a 
lua măsuri  pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool 
a spațiilor din incinta sediilor proprii, care au program de lucru cu publicul, până la o 
dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 7. Operatorii de transport public și privat care își desfășoară activitățile pe raza 
comunei Rebra au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă cu 
substanțe pe baza de clor și/sau alcool a autovehiculelor de transport persoane, 
zilnic, la începutul și la sfârșitul fiecărei curse, până la o dată ce se va comunica 
ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 8. (1) Unitățile de alimentație publică și toți agenții economici din comuna Rebra 
(ex: baruri, cafenele, , magazine alimentare, etc.), au obligația de a lua măsuri 



pentru dezinfectarea frecventă cu substanțe pe baza de clor și/sau alcool a 
suprafețelor și a zonelor de contact (ex:, clanțe de uși, , mese, etc.), până la o dată 
ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național.  

(2) Se dispune unităților de tip , bar, cafenea, să supende organizarea de evenimente 
precum și a unui a unui  număr mai mare de 5 clienți , sau în limita a 2 m2 per 
persoană, până la o dată ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la 
nivel național. 

(3) În unitățile de alimentație publică (magazine alimentare) să se limiteze accesul a 
maxim 2 clienți sau sau în limita a 2 m2 per persoană, până la o dată ce se va 
comunica ulterior, în funcție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 9. Dotarea funcționarilor publici și a personalului contractual care are  contact cu 
publicul ,cu  măști de protecție și mănuși. 

Art. 10. Anularea tuturor audiențelor a persoanelor cu funcții de conducere al 
Primăriei comunei Rebra , până la o dată ce se va comunica ulterior, în fucnție de 
evoluția situației la nivel național. 

Art. 11. Se stabilește  programul de lucru cu publicul  al personalului  Primăriei 
comunei Rebra , zilnic de Luni până Vineri între orele 8-12, până la o dată ce se va 
comunica ulterior, în funcție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 12. Se restricționează accesul persoanelor fizice pe holul Primăriei comunei 
Rebra pentru informații, plăți, declarații, petiții etc. în grupuri de câte 3 persoane, 
pentru a oferi timp pentru dezinfectarea mobilierului din 2 în 2 ore , până la o dată 
ce se va comunica ulterior, în funție de evoluția situației la nivel național. 

Art. 13.Se suspendă ședințele ordinare ale autorităților publice ,cu excepția celor de 
maximă urgență  , până la o dată ce se va comunica ulterior, în funcție de evoluția 
situației la nivel național. 

Art. 14. (1) Colaborarea  cu  Postul de Poliție Rebra pentru identificarea persoanelor 
autoizolate  voluntar la domiciliu pe teritoriul comunei Rebra ,sau comunicarea de  
informații  privind   sosirea pe teritoriul comunei Rebra a unor persoane sau grupuri, 
din zone infectate cu coronavirus . 

(2) indentificarea persoanelor fără aparținători și autoizolate la domiciliu în vederea  
ajutorării acestora și sprijinirea  cu alimente, apă și alte bunuri necesare traiului. 

Art. 15. Prezenta hotărâre  se aduce la cunoștință publică de secretarul general al 

comunei Rebra și personalul din aparatul de specialitate al primarului. 

 

PREȘEDINTE, 

Primar, Ștefan Danci 

 

 

 


