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DISPOZITIA   nr.  179
privind desemnarea  persoanelor care vor tine evidenţa  cetăţenilor aflaţi în carantină sau izolare la
domiciliu pe raza comunei Pădureni   judeţul  Vaslui  în vederea prevenirii  răspândirii infecţiei cu

Coronavirus  ( COVID -19) 

  Avand în vedere :

 Hotărârea nr. 15 din 23.07.2020  a Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui   pentru aprobarea
măsurilor necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus  pe teritoriul judeţului Vaslui; 

  Hotărârea Guvernului nr. 570 din 21.07.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 si 3 la H.G. 
nr. 553 /2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020 , 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de  Covid -19;

 În temeiul prevederilor OUG nr 21/2004 privind Sistemul Național de Management al situațiilor de Urgență 
cu modificările și completările ulterioare ;
  În temeiul art. 155 alin (1) litera “d”şi alin (5) litera “b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ ;

Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judetul Vaslui ,

D I S P U N:
         Art.1. – Se desemnează peroanele care vor ține evidența cetăţenilor aflaţi în carantină sau  izolare la domiciliu 
pe raza comunei Pădureni ,   judeţul  Vaslui  în vederea prevenirii  răspândirii infecţiei cu  Coronavirus  ( COVID 19)
,  după cum urmează:

- Hodorogeanu Nicoleta – asistent social la Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei 
Pădureni; 

- Diaconu Ana – Georgiana – asistent medical comunitar  la  Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul 
Primăriei comunei Pădureni.

         Art.2.- Datele  referitoare la aceste persoane ( nume, prenume, adresa )  vor fi primite de la  Inspectoratul 
Pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui şi nu sunt destinate publicităţii.  
          Art. 3 Prezenta dispozitie  se comunică obligatoriu  prin intermediul  secretarului general al  comunei 
Padureni, Institutiei Prefectului Judetului Vaslui,   persoanelor nominalizate la art. 1  şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul  instituţiei şi publicarea în monitorul oficial local.
                                                                                                                                                       Padureni,  27 iulie  2020

            Primar,

Temistocle Diaconu                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretar general comuna Pădureni
                                                                                                                                  Munteanu Mirela 

 

                                                                                      



                                                                                                               


