
COMUNA BUCU
JUDETUL IALOMITA
-PRIMAR-

DISPOZITI
Privind activitatea cupubliculla nivelul Primariei comunei Bucu si masuri

de acces in institutie

Primarul comunei Bucu,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-necesitatea combaterii pericolului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 si asigurari
tectiei personalului din aparatul propriu al primarului,in paralel cu acordarea unor seri
baza cetatenilor si persoanelor juridice;
prevederile HG nr.1130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr.2 si 3 la Hol

a pro-
icii de

ararea
guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepând cu
data de 10 octombrie 2021,precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
prevenireasi combaterea efecetlor pandemiei de COVID-I
-prevederile art.155 alin.(2) lit.a si alin.(5) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul admini:
cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.6alin.(1) din Legeanr.319 din 14 iulie 2006asecuritatii si sanatatii in mi
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196alin.(1) lit.b din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul ad
modificat si completat,

DISPUNE
(1) Se stabileste Programul de lueru cu publicul,pentru tot personalul din apari

specialitateal primarului comunei Bucu.dupa cum urmeaza:

Luni-vineri : . între orele: 8,00 - 12,00

(2)Accesul publicului in incinta Primariei precum si a Caminului cultural Bucu ai Capelei
este permis numai persoanelor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-Co!
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.care. p
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectiacu virusul SARS-CoV-2 nu mai v
72 ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infectia cu SARS-CoV-2
vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a |
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.
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(3)Publicul este obligatsa respecte programul stabilit la alin.(1) si sa respecte regulile deaccessi
coduita afisate la intrarea în Primarici.Purtarea mastii faciale aplicate pe gura si ni

obligatorie.
(4)în incinta Primariei este permisa stationarea simultana a maximum 4 persoane la pa

Is este

er si 4
persoanela etaj, care dovedesc ca au probleme reale si urgente de rezolvat la Primație, cu
respectarea prevederilor alin.(2).
(5)Prin exceptie de la alin.(2) se asigura accesul Ia serviciile urgente de intocmire /elibi
actelor de stare civila „precum si altor servicii demonstrate ca urgente, si persoanelor car
incadreaza in prevederile alin.(2) „dar care vorfi obligate sa depuna documentele si sa ast
afara incintei.
(6YPersoana stabilita entru asivurarea accesului si ordinii nrecum si functionarii ci
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(7) Atestarea vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 se realizeaza
prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19,
prevederile OUG nr.68/2001 privind aplicarea unor masuri pentru punerea în aplicare a e
european pentru eliberarea,verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii E

conformitate
idrului

ropene
privind COVI-19 pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID)-19,cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Art.3.-Pe catposibil „activitatile cu publicul vor fi scurte,petentii fiind indrumati sa trai
cererile/documentele electronic, daca au aceasta posibilitate.Se vorelibera formulare dei

Se suspendaactivitatea de audiente acordate de Primar, Viceprimar si Secretarul general

ismita
cereri

pentru a fi completate acasa sau în exteriorul cladirii, si se publica pe site-ul Primariei modele,in
ceea ce priveste aplicarea prevederfilor legale cu impact general.

Art.4.-Salariatii de la Primaria comunei Bucu vor duce la indeplinire prezenta Dispozitie,care
întra în vigoare la data emiterii,incetarea masurilor dispuse urmand sa se aprobe printr-un act
similar.Prevederile Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bucu aprobatprin Dispozitia nr.326/18.12.2015 se modifica in conformitate cuprezenta.

PRIMAR CONTRASEMNE,
Secretar generşi UATI

Emisa la Bucu
Astazi 4/-/2,__ 2021
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