ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR
Nr. 147/28.07.2020
DISPOZIŢIE
Cu privire la : desemnare persoana care va tine evidenta celor aflati in carantinare sau izolare
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Având în vedere :
- Adresa Institutiei Prefectului nr.29210/27.07.2020, inregistrata la Primaria Verguleasa sub
nr.4068/27.07.2020, prin care ni se solicita punerea in aplicare a Hotararii Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta Olt nr.25/24.07.2020;
- Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt nr.25/24.07.2020 ;
- Prevederile Legii nr.136/18.07.2020, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii
publice in situatii de risc epidemiologic si biologic ;
- Hotararea Guvernului nr.570/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la
Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand
cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Hotrarea nr.36/2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, privind constatarea
pandemiei de COVID – 19 si stabilirea unor masuri necesare a fi aplicate pentru protectia populatiei;
- Hotararea Guvernului nr.1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura
organizatorica, atributiile si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.154 alin. (1), art.155 alin. 5 lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE:
Art. 1. (1). Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii, se desemneaza domnul Bolovan
Dumitru, avand functia publica de executie de inspector in cadrul compartimentului asistenta sociala
din aparatul de specialitate al primarului comunei Verguleasa, sa tina evidenta persoanelor aflate in
carantinare sau izolare pe raza administrativ teritoriala a comunei Verguleasa;
(2). Datele referitoare la aceste persoane ( nume, prenume, adresa ) vor fi primite de la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Matei Basarab al judetului Olt.
Art. 2. Persoana desemnata la art.1 alin.(1) isi va indeplini atributiile prevazute de actele
normative in vigoare;
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Persoanei nominalizata la art. 1.
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