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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D I S P O Z Ț I A 

NR. 48 DIN 16.03.2020 

 

cu privire la suspendarea activităţii de audienţe și relaţii cu publicul  

 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău  

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 86/16.03.2020, prin care se motivează necesitatea 

suspendării activităţii de audienţe și relaţii cu publicul la nivelul U.A.T. - Comuna Onceşti, județul Bacău; 
         - prevederile Dispoziției primarului Comunei nr. 142/15.11.2019 cu privire la actualizarea 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău;   

         - prevederile Hotărârii nr. 1/12.03.2020 a C.L.S.U. Oncești, privind aprobarea unor măsuri 

suplimentare de combatere a noului  CORONAVIRUS în Comuna Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile art. 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/15.04.2004  privind Sistemul Național de Management 

al Situațiilor de Urgență, cu modificarile și completarile ulterioare; 

         - prevederile Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

         - prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 414/11.03.2020 privind instituirea măsurii de 

carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de 

infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei; 

         - prevederile art. 50, Cap. VII din ANEXA nr. 1 cuprinzând Măsurile de primă urgenţă cu 

aplicabilitate directă din Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele României, privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României; 

         - prevederile art. 3, alin. (1) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea                               

nr. 199/17.11.1997; 

         - evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului                

SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi 

peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la 

data de 11.03.2020; 

         - luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut 

impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, 

concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice neesenţiale, dar mai ales îngrădirea 

exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale, fără de care celelalte acţiuni desfăşurate nu ar fi putut 

avea efectul scontat; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d), şi alin. (5), lit. b), ale art. 156, alin. (1), ale  art. 196, 

alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, emite urmatoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 – Începând cu data de 16.03.2020, se suspendă activitatea de audienţe și relaţii cu publicul la 

nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, județul Bacău, pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul 

României.  
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         Art. 2 - Cetăţenii şi instituţiile publice se pot adresa Primăriei Comunei Onceşti, prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare, respectiv: prin e-mail: registratura@comunaonceşti.ro, prin telefon 

la nr. 0234.288610, prin fax la nr. 0234.288622, precum şi prin poştă la adresa instituţiei: Comuna 

Onceşti, sat Onceşti, str. Principală nr. 6, judeţul Bacău.  

 

         Art. 3 - Accesul cetăţenilor în incinta sediului Primăriei Comunei Onceşti se va efectua doar pentru 

probleme urgente, ce nu pot suportă amânare.  

 

         Art. 4 - Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va comunica 

compartimentelor de specialitate, potrivit competențelor legale, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului 

Bacău în vederea verificării legalităţii. 

 

         Art. 5  - Secretarul general al Comunei va aduce la îndeplinire prezenta dispozitie. 

 

 

 

 

                     PRIMAR,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

      PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 
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