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Comunicat de presă 

 

Planul de măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus în 

Municipiul Roșiori de Vede 

 

 
  Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Roșiori de Vede 

s-a întrunit miercuri, 11 martie 2020, în ședință extraordinară  de lucru în cadrul căreia a fost 

adoptat planul de măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, având următorul 

text: 

Art. l. (1) În perioada 11.03.2020 – 22.03.2020 pe raza Municipiului Roșiori de 

Vede, cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat sunt suspendate, cu 

posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației . 

(2) În perioada 11.03.2020 – 22.03.2020 conducerile unităților de învățământ 

sunt obligați să efectueze igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor. 

Art. 2. Toate stagiile de practică în spitale pentru cursanții școlilor post-liceale 

sanitare se suspendă în perioada 11.03.2020 – 22.03.2020 pe raza Municipiului Roșiori de 

Vede, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației . 

Art. 3. Se suspendă activitatea Centrului de Zi și a Creșei Municipale din cadrul Direcției 

de Asistență Socială Roșiorii de Vede, în perioada 11.03.2020 - 22.03.2020 cu posibilitatea de 

prelungire în funcție de evoluția situației.  

Art. 4. (1) Se instituie măsura de adăpostire permanentă, la Adăpostul de Noapte din cadrul 

Direcției de Asistență Socială, a persoanelor aflate în evidență în perioada 11.03.2020 - 

31.03.2020 cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației.  

(2) Persoanele aflate în Adăpostul de Noapte sunt obligate să respecte normele de 

igienă și programul centrului pe toată durata șederii în adăpost. În situația refuzului și părăsirii 

voluntare a centrului aceștia nu vor mai fi reprimiți fără dovezi medicale eliberate de autoritățile 

competente că poate fi primit în colectivitate. 

Art. 5. Se suspendă activitatea din centrele tip after school (Școala Mihai Eminescu, 

Școala Al. Depărățeanu, Școala Dan Berindei ș.a.) în perioada 11.03.2020 - 22.03.2020 cu 

posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației. cu posibilitatea de prelungire în funcție 

de evoluția situației.  

Art. 6. Începând cu data de 12.03.2020 se suspendă activitatea în târgul săptămânal/obor 

din Roșiorii de Vede, până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea de prelungire în funcție de 

evoluția situației. 

Art. 7. Începând cu 11.03.2020, se restricționează activitățile culturale, științifice, 

religioase, de divertisment și orice alte reuniuni, în spații închise cu peste 100 de persoane, până 

la 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației. 
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Art. 8. (1) Toate instituțiile publice și private au obligația de a asigura toate 

materialele destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie/uscătoare de mâini), 

dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese 

conferințe, birouri, balustrade, butoane de lifturi s.a.) 

(2) Se aprobă efectuarea activității de dezinfecție a spațiilor destinate relației cu 

publicul din cadrul Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede și a instituțiilor subordonate.  

Art. 9. (1) Începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu 

posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației,  programul de lucru cu publicul 

al structurilor din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede și al Consiliului 

Local, se modifică astfel: 

a) Serviciul Administrație Publică Locală (Registratură / Informații Publice)  

luni, miercuri și vineri : 08.00 – 13.00 

marți și joi:  11.00. – 16.00 

b) Direcția Impozite și Taxe  

luni, miercuri și vineri : 08.00 – 13.00 

marți și joi:  11.00. – 16.00 

c) Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor 

    luni, miercuri și vineri : 08.00 – 13.00 

    marți și joi:  11.00. – 16.00 

d) Direcția de Asistență Socială 

                  luni, miercuri și vineri 08.00 – 13.00 

    marți și joi 11.00. – 16.00 

e) Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, Biblioteca Municipală, 

Muzeu  

     luni, miercuri și vineri 09.00 – 12.00 

   marți și joi 13.00. – 16.30 

(2) În spațiile de așteptare din cadrul instituțiilor mai sus menționate, vor avea 

acces concomitent, maxim 3 persoane la distanță de minim 1m. 

Art. 10. (1) Unitățile de alimentație publică, supermarket, market, magazine de cartier, 

restaurante, fast-food-uri, ș.a. sunt obligate să ia măsuri în privința: 

a) dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, balustrade, coșuri de 

cumpărături, clanțe de uși, grupuri sanitare ș.a) 

b) instituirii de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în special în zonele 

caselor de marcat, unde se va păstra distanța de minim 1m între persoane. 

(2) Furnizorii publici și privați de transport de persoane sunt obligați să efectueze 

dezinfectarea frecventă a spațiului (bare și suporți de susținere, uși, scaune ș.a.) 

(3) Responsabilitatea înștiințării și verificării respectării măsurilor stabilite prin 

prezenta hotărâre revine Direcția Poliție Locală . 

Art. 11. Compartimentului Informații Publice va informa cetățenii privind posibilitatea 

achitării impozitelor și taxelor locale online, prin platforma ghișeul.ro, și de depunere a petițiilor, 

cererilor și a sesizărilor pe adresa de email a instituției postmaster@primariarosioriidevede.ro.  

 
                                                                                   Purtător de cuvânt 

                                                                                                 Gabriel Argeșeanu 
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