
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea la nivelul Primăriei Comunei Bicazu Ardelean a echipei pentru 

acordarea sprijinului, la cerere, pentru aprovionarea cu alimente sau/și medicamente a 
persoanelor izolate la domiciliu sau a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani care nu se 

pot deplasa 
 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
 
Având în vedere: 
- Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19; 
- Hotărârea nr. 11 din 18.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Neamț; 
Luând în considerare referatul nr. 3182 din 25.03.2020 al asistentului medical 

comunitar privind solicitarea de constituire a unor echipe care  la solicitarea persoanelor izolate 
la domiciliu sau a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani care nu se pot deplasa pentru 
aprovizionarea cu alimente și medicamente, să poată acorda sprijinul necesar pentru 
aprovionarea acestora, în scopul aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-1 și a 
minimalizării expunerii vârsnicilor în afara locuinţelor;  

 
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

DISPUN: 
 

Art. 1 – (1) Se constituie echipa pentru acordarea sprijinului, la cerere, pentru 
aprovionarea cu alimente sau/și medicamente a persoanelor izolate la domiciliu sau a 
persoanelor în vârstă de peste 65 de ani care nu se pot deplasa. 

(2) Echipa constituită la alin. (1) are următoarea componență: 
- Doarvoaș Marius Gabriel – viceprimar 
- Stasisin Ladislau – sef SVSU 
- Suciu Valentina – consilier Compartiment de Asistență Socială 
- Barb Doina Maria – asistent medical comunitar 
- Varlan Aurel – inspector SPIL 
- Covasan Elena – bibliotecar 
- Lăzăruț Nelu – referent de specialitate Compartiment Agricol Fond Funciar 
(3) În funcție de solicitări, membrii echipei se vor organiza în grupe formate din minim 

două persoane și vor răspunde solicitărilor. 
(4) Pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu se vor lua măsurile necesare pentru a 

se limita contactul direct cu acestea, în conformitate cu normele în vigoare. 



(5) În cadrul deplasărilor membri echipei vor purta în mod obligatoriu măști de 
protecție și mănuși ca măsuri de prevenire a răspmândirii virusului SARS-CoV-2; 

(6) D-na Barb Doina Maria, asistent medical comunitar, va instrui membrii echipei cu 
privire regulile care trebuie respectate în aceste situații speciale. 

Art. 2 – (1) Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 
prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 
 
 

                                                                                            Avizat pentru legalitate, 
Nr. 89 din 25.03.2020                                                      Secretar General, Jolteag Gicuța 
 


