
ROMÂNIA                                                                                                       APROBAT, 
JUDEȚUL BACĂU                                                                                             PRIMAR  
COMUNA BRUSTUROASA        Valeriu ATUDOREI 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 1912 /24.03.2020 
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      D I S P O Z I Ţ I A  Nr. _71____ 
                                                          Din 24 martie 2020 

Privind desemnarea  persoanelor care vor distribui alimente și produse  
de igienă de strictă necesitate persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu,  

pe raza comunei Brusturoasa 
 

        
 

 Primarul comunei Brusturoasa, județul Bacău 
            Având în vedere Referatul înregistrat sub numărul 1912 /24.03.2020, prin care se propune 
desemnarea persoanelor care vor distribui alimente de bază și produse de igienă de strictă necesitate 
persoanelor vulnerabile izolate la domiciliu, pe raza comunei Brusturoasa,  
           Luând în considerare situaţia la nivel global şi național cu privire la infecţia cu coronavirus,  
precum și măsurile speciale/de maximă urgență care se impun la nivel local, pentru 
prevenirea/combaterea răspândiri infecției cu virusul COVID-19, 
            În conformitate cu prevederile dispuse prin Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 
2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 
               
            În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
           , 
 

D I S P U N E: 
 

            Art. 1- (1) - Se desemnează următoarele persoane care vor distribui alimente și produse de igienă 
de strictă necesitate persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, pe raza comunei Brusturoasa, 
după cum urmează ea. 

- Toncu Simona/Crăciun Andreea – Serviciul Public de Asistență Socială 
- Covaci Dorin/Balcanu Cornel 
- Dulai Dumitru/Hoașcăr Dumitru – șoferi 

 
(2) Transportul se va face cu auto BC 14 PRB 

 
            Art. 2 -  Persoanele aflate în izolare la domiciliu  vor fi contactate   de către politia locală, în 
cadrul acțiunilor de verificare a respectării condițiilor de autoizolare pentru a stabili dacă există 
rude/prieteni care pot oferi ajutorul în aprovizionarea cu alimente. Dacă nu există rude sau prieteni care 
să îi ajute, acestea vor fi luate în evidență și se va  acorda ajutorul  pe cheltuiala persoanei izolate, pe 
baza listei intocmite de acestea. 

 
           Art. 3.- (1) Modalitatea de livrare a alimentelor/produselor de igienă: 

a. Alimentele și bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate în autoizolare; 
b. Persoanele autoizolate le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care face aprovizionarea, 

păstrând o distanță de minimum 2 metri față de acesta; 



c. Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu   lângă poarta casei și sunt 
preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce persoana care face aprovizionarea s-a 
retras; 

d. Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să se facă pe cale 
telefonică, și nu prin atingerea ușii/clanței/soneriei;  

e. Personalul care face aprovizionarea va urmări de la distanță ridicarea alimentelor de către 
persoana izolată, asigurându-se astfel că a avut loc intrarea în posesia acestora; 
 

          (2) Se vor pune la dispoziție alimente greu și ușor perisabile folosite la prepararea hranei, aflate în 
termenul de valabilitate stabilit de producător, procurate din unități autorizate din punct de vedere 
sanitar.             
            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele nominalizate 
la art. 1.  
            Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică   Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău și persoanele 
desemnate la art. 1 și va fi publicată pe site: www.brusturoasa.ro   
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