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DISPOZITIE
privind constituirea unui grup de lucru care sA asigure si s6 gestioneze derularea
contractelor ce au ca obiect punerea la dispozilie a spaliilor special amenajate

pentru carantind ia vederea cazdrii persoanelor, precum gi a Contractului pentru
decontarea, din bugetul Ministerului Sdn6tifii, a cheltuielilor pentru carantina

persoanelor care intrd pe teritoriul RomAniei din zonele afectate de COVID- I 9
stabilite prin ordin al ministrului senetirii

AvAnd in vedere:

- Referatul nr. 7485113.04.2020 al Direcliei Juridic cor$qgps $
Administra{ie Public6 privind constituirea unui grup de lucru care s6 asigure qi sd
gestioneze derularea contractelor ce au ca obiect punerea Ia dispozilie a spafiilor
special amenajate pentru carantine in vederea cazirii persoanelor, precum gi a
Contractului pentru decontarea, din bugetul Ministerului SAnatdtii, a cheltuielilor
pentru carartina persoanelor care intrd pe teritoriul Romeniei din zonele afectate de
COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sEn6t6!ii;

- Prevederile art. 2 alin. (7) din Legea fi. 9512006 privind reforma in
domeniul sdnititii, republicatE, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

- Prevederile art. 4 din Ordinului ministrului sdndt6{ii nr. 41412020 pivirrd
instituirea mdsurii de carantine pentru persoanele aflate in situalia de urgenJ6 de
sen6tate publicd intemafionale determinati de infeclia cu COVID-I9 qi stabilirea
unor masuri in vederea prevenirii qi limitarii efectelor epidemiei;

- Prevederile Hotirdrii Guvemului m 20112020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantind 9i luarea unor mdsuri
in domeniul sen6tdlii, precum gi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezewE
bugetari la dispozilia Guvemului, previzut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru
suplimentarea bugetului Ministerului SdabtaJii, cu modific[rile gi completirile
ulterioare.

in temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.(b) din Ordonanfa de Urgenfd a
Guvemului rc. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificbrile gi
complet6xile ulterioare:

Pregedintele Consiliului JudeJean Prahova dispune:

4!L1 Se constituie grupul de lucru care sd asigure qi sd gestioneze derularea
contractelor ce au ca obiect punerea la dispozilie a spafiilor special amenajate
pentru caJantind in vederea cazdrii persoanelor, precum qi a Contractului pentru
decontarea, din bugetul Ministerului Snn6t.dtii, a cheltuielilor pentru carantina



persoanelor care intrd pe teritoriul Romdniei din zonele afectate de COVID_I9
stabilite prin ordin al ministrului s6nitdfii, in urmdtoarea componente:

- Salu Constantin, consilier, Compartimentul de control al preqedintelui;
- Manea Constantin, referent, Compartimentul securitate $i sdnitate in

muncd, situalii de urgenli;
- Lipioaqcd Constantin Aurelian, consilier, Compartimentul securitate gi

slnitate in munc6, situalii de urgeng6;
- Stan Octavian, consilier, Direclia economicd.

Art.2 Membrii grupului de lucru indeplinesc urmdtoarele atributii:
l) primegte copii ale documentelor transmise de fumizori (facturile emise de

fumizor pentru bunurile qi serviciile achizifionate tr vederea asigurdrii
carantinei, statul de plat6, angajamente legale etc.)

2) verifici documentele justificative transmise de fumizori si confirmi, prin
declaralie pe proprie rdspundere, cd sunt indeplinite toate condiliile de
legalitate necesare in vederea vizdrii acestora pentru "bun de plat4';;

3) intocmeste Borderoul centralizator cuprinzdnd documentele justificative
care insofesc cererea de decontare, in conformitate cu prevederile Anexei
nr. I a Hotirarii Guvemului rr.20112020.

4) intocmegte cererea de deconta.re ce urmeaze a fi transmisE Directiei de
Sindtate Publici Prahova.

5) alte atribulii.

Art.3 Direclia Juridic Contencios 9i Administratie publicd va comunica
prezenta dispoziJie persoanelor interesate.
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