
 
 
 
 
 
 
 
 
     D I S P O Z I T I A  Nr.65 
     din  1 aprilie 2020  
 
Privind: implementarea măsurii de dezinfecției pe teritoriul administrativ al   comunei Cuca , 

județul Galați  având ca  scop  limitarea răspândirii epidemiei  COVID -19 .   
         

  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.  432/2016 a Judecătoriei Tg.Bujor judeţul Galaţi .  
  
 Având în vedere referatul întocmit de  Inspectorul de protecție civilă,  înregistrat la 
nr.2145 din 1 aprilie 2020   ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de 
management al Situațiilor de urgență , aprobată cu modificări și completări prin legea 
nr.15/2005  și Ordonanța de urgență  nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul  
managementului situațiilor de urgență ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul  tipurilor 
de risc ;  

Având în vedere  Hotărârea Consiliului local Cuca nr.3 din  23.01.2020  privind  
constituirea , încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Cuca , județul Galați , aprobarea  organigramei și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al serviciului .  
 Având în vedere art.155 alin.5)lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;          În temeiul 
art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
 
   Emite prezenta :   D I S P O Z I Ţ I E :  
 
 Art.1. În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul Covid-19  la nivelul 
unității administrativ teritoriale comuna Cuca ,  se instituie măsura dezinfecției , după cum 
urmează :  

a) Se  va efectuat dezinfecția  cu substanța Clor   Konga  3101 ,   proporție  1 litru  la 
10 litri apă ;  

b) Spațiile  ce vor fi dezinfectate : intrarea în blocul cu 12 apartamente din comuna 
Cuca și spațiile  comune din clădire  , locuri aparținând domeniului public și 
anume:   trotuarele , căile de acces pietonal , aleile din parcuri , zona din exteriorul 
școlii și grădiniței din comună , a dispensarului  medical , postului de poliție , 
bisericilor, brutăriei,  a zonelor din vecinătatea magazinelor , farmaciilor și  
incintei târgului comunal chiar dacă activitatea acestuia este suspendată,   precum 
și a altor locuri comune frecventate  de către cetățeni  . 

c) De asemenea vor fi dezinfectate drumurile locale asfaltate de pe tot cuprinsul  
comunei. 

d) Spațiile  redate la lit.b) vor fi dezinfectate de două ori pe săptămână , iar cele de la 
lit.c) o dată pe săptămână .  
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e) Lucrarea de dezinfecție va fi realizată cu cele două atomizoare achiziționare de 
instituție  , în timp ce pentru drumurile locale asfaltate se va folosit utilajul 
instalație de  erbicidat din inventarul Societății agricole Petru Rareș Cuca .  

 Art.2. (1) Lucrarea de dezinfecția se va realiza sub atenta îndrumare a viceprimarului 
comunei Cuca , dl. Fănică Dimofte , care va urmări respectarea normelor de protecția a 
muncii pentru personalul care execută efectiv lucrarea , precum și a instruirii locatarilor de la 
blocul cu 12 apartamente și cetățeni care pot intra în contact cu substanța folosită la 
dezinfecție . Va fi respectată  Fișa cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE 
(REACH)453/2010/EC, 2015/830/EU.        
 (2) Domnul viceprimar va urmări calendarul de realizare a dezinfecției , precum și 
locurile stabilite prin prezenta dispoziție .  
 (3) După fiecare lucrare de dezinfecție dl. viceprimar va întocmi un proces verbal ce 
va cuprinde : data  efectuării  lucrării , locurile unde a fost efectuată , cantitatea de substanță 
folosită , alte date relevante ce apar  pe timpul efectuării dezinfecției .  
 Art. 3 . De realizarea efectivă a lucrării de dezinfecție se vor ocupa cei doi muncitori 
din cadrul aparatului de specialitate , d-nii  Vasile Sandu  și  Săndel Enache , care vor purta 
echipament de protecție pe timpul efectuării  stropirii și vor respecta întocmai sarcinile date 
de către viceprimarul comunei .  
 Art.3. Prin grija secretarului comunei Cuca prezenta dispoziţie va fi comunicată 
persoanelor  nominalizate în termenul prevăzut de lege .  
 
 
     
  

    P R I M A R , 
                        Mihăiţă Vlad   
 
 
 
 
 
  
 
                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Secretar UAT , Angelică Marin  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



R O M Â N I A       Nr.2145 din 01.04.2020  

JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
Compartimentul :   
          APROB  
          PRIMAR  
          M. Vlad  

 
R E F E R A T   

 
 Subsemnatul   Sandu Cristian  ,  inspector de protecția civilă    , în temeiul  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca ;  
 
 Având în vedere Ordonanța  militară nr.4 din 29.03.202 0 și Ordonanța 
militară nr.5 din 30.03.2020 privind măsurile de prevenire și răspândire a CIVID 
-19   ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul 
Național de management al Situațiilor de urgență , aprobată cu modificări și 
completări prin legea nr.15/2005  și Ordonanța de urgență  nr.1/2014 privind 
unele măsuri în domeniul  managementului situațiilor de urgență ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind 
managementul  tipurilor de risc ;  

Având în vedere  Hotărârea Consiliului local Cuca nr.3 din  23.01.2020  
privind  constituirea , încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență al comunei Cuca , județul Galați , aprobarea  organigramei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului .  
 Având în vedere art.155 alin.5)lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;         
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;  
 Propunem următoarele :         

În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul Covid-19 la 
nivelul  UAT comuna Cuca  se instituie următoarele măsuri : 

f) Se  va efectuat dezinfecția  cu substanța Clor   Konga  3101 ,   
proporție de 1 litru  la 10 litri apă ;  

g) Spațiile  ce vor fi dezinfectate : intrarea în blocul cu 12 apartamente 
din comuna Cuca și spațiile  comune , locuri aparținând domeniului 
public și anume:   trotuarele , căile de acces pietonal , aleile din parcuri 
, zona din exteriorul școlii și grădiniței din comună , a dispensarului  
medical , postului de poliție , bisericilor, brutăriei,  a zonelor din 
vecinătatea magazinelor , farmaciilor și  incintei târgului comunal 
chiar dacă activitatea acestuia este suspendată,   precum și a altor 
locuri comune frecventate  de către cetățeni  . 



h) De asemenea vor fi dezinfectate drumurile locale asfaltate de pe tot 
cuprinsul  comunei. 

i) Spațiile  redate la lit.b) vor fi dezinfectate de două ori pe săptămână , 
în timp  , iar cele de la lit.c) o dată pe săptămână .  

j) Lucrarea de dezinfecție va fi realizată cu cele două atomizoare 
achiziționare de instituție  , în timp ce pentru drumurile locale se va 
folosit utilajul instalație de  erbicidat din inventarul societății agricole 
Petru Rareș Cuca .  

k)  Dezinfecția va fi realizată de către personal  instruit cu privire la 
folosirea acestei substanțe , având echipament de protecția adecvat .  

  Faţă de acestea vă rugăm să  dispuneți . 
 
 
 
     INSPECTOR  P.C.  
             C.Sandu  


