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H O T A R A R E

Priveste: dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu substante biocide pe 
domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii de alerta.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 
in vedere :

- Referatul de aprobare nr.11106 din 27.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.11107 din 27.05.2020 al Compartimentului PSI, SSM, Situatii 

de Urgenta;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile Legii nr. 55/2020privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19.
- prevederile din HGR nr. 394/2020 privind privind declararea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19;

- prevederile art. 24, lit. (b) din OUG nr.21/2004 privind sistemul national de management 
al situatiilor de urgenta;

- prevederile art. 27, lit (b) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila;
- prevederile art. 129, alin (2),lit. „d” si alin. (7) lit. h ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) si alin (6) si ale art.196, alin. 

(1), lit ‚a’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E :

Art.1.-Se aproba dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu substante biocide pe 
domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii de alerta.

Art.2.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria, direcţiilor si compartimentelor interesate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului, ADP Alexandria pentru cunoaştere si punere in aplicare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA:
Consilier,                                                                   SECRETAR GENERAL,
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 11106 din 27.05.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de 
bloc si cu substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe 

perioada starii de alerta

In data de 15 mai a fost ridicata starea de urgenta si instituita starea de alerta 
pe teritoriul Romaniei.

Urmare a acesteia rezulta ca riscul epidemiologic nu a trecut si se impunne 
continuarea dezinfectiei cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu substante 
biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii de alerta

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea unui proiect 
de hotarare cu privire la dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu 
substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii 
de alerta, de catre Compartimentul PSI, SSM, Situatii de Urgenta, care va intocmi 
si raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR

VICTOR DRAGUSIN



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Compartiment PSI, SSM, Situatii de Urgenta
Nr. 11107 din 27.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de 
bloc si cu substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe 

perioada starii de alerta.

Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Prin referatul de aprobare nr. 11106 din 27.05.2020, Primarul municipiului 

Alexandria – dl. Victor Dragusin propune , in conformitate cu prevederile art.123, 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, elaborarea 
de catre Compartimentul PSI, SSM, Situatii de Urgenta, a unui proiect de hotarare
cu privire la aprobarea dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu 
substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii 
de alerta.

Legalitatea proiectului.
Pe perioada starii de urgenta , in temeiul Ordonantei Militare nr. 4/2020 si 

HCLSU nr. 21/2020 s-a efectuat dezinfectie pe un numar de 800 de scari de bloc.
Datorita faptului ca in data de 15 mai 2020 a fost ridicata starea de urgenta si 

a fost instituita starea de alerta, de unde rezulta ca riscul epidemiologic nu a trecut, 
se impune in conformitate cu art. 27 lit. (b) din Legea nr. 481/2004 privind 
protectia civila, continuarea dezinfectiei cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si 
cu substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada 
starii de alerta

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

Compartiment PSI, SSM, Situatii de Urgenta,

Blejan Ion


