ROMANIA
JUDETUL PRAHOV A
COMUNA BERCENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOT ARAREA NR. 21
privind masurile adoptate in cadrul ~edintei extraordinare
a CLSU Berceni din data de 02.04.2020
Comitetul Local pentru Situafii de Urgenfa al comunei Berceni,
Avand in vedere:
Dispozitiile art. 24 din OUG nr. 21 /2004 privind privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Dispozitiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul
Romaniei;
Prevederile O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu ~i regimul starii de
urgenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorica, atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative
pentru situatii de urgenta;
Ordonanta Militara nr. 1 privind unele masuri de prima urgenta care privesc
aglomerarile de persoane ~i circulatia transfrontaliera a unor bunuri;
Ordonanta Militara nr. 2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
Ordonanta Militara nr. 3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
Ordonanta Militara nr. 4 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
Ordonanta Militara nr. 5 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
Adresa DEPABD Bucure~ti nr. 3220473 /27.03.2020 privind procedurile identificate
pentru celeritatea inregistrarii actului de deces ~i eliberarea adeverintei de
inhumare/incinerare in cazul deceselor cauzate de noul coronavirus, precum ~i pentru
depunerea declaratiei de casatorie,
In scopul cre~terii capacitatii de interventie in prevenirea ~i combaterea infeqiilor cu
noul Coronavirus SARS COY 2),
HOTARA~TE:
Art. 1. Pe intreaga perioada a starii de urgenta, declararea
se fac cu respectarea urmatoarei proceduri:

~i

inregistrarea decesului

I. MODALIT ATEA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

1. Medicul care a constatat decesul va transmite pe
adresele
de e-mail
stareacivila@primariaberceniph.ro ~i berceniprimaria@yahoo.com sau prin alte
mijloace de comunicare electronice certificatul medical constatator al decesului
impreuna cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberata de institutiile
competente prin care se confirma datele de identificare ale acestuia, in lipsa
actului de identitate.
Documentele de referinta vor fi transmise eel mai tarziu a 3-a zi de la data
incetarii din viata a persoanei, pentru a inlatura astfel necesitatea aprobarii
parchetului pentru intocmirea actului de deces. Odata cu transmiterea
documentelor se va solicita ~i confirmarea de primire a acestora, prin e-mail sau
telefonic.

2. Ofiterul de stare civila din cadrul Compartimentului Stare civila ~i Evidenta
populatiei din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni va inregistra
decesul ~i va transmite unitatii medicale in care i~i desra~oara activitatea medicul
care a constatat decesul, tot prin intermediul serviciilor de po~ta electronica
securizata prevazute la pct. 1 adeverinta de inhumare/incinerare, document care
va fi inmanat apaqinatorului defunctului. Cu aceasta ocazie se va comunica faptu l
ca certificatul de deces se va elibera persoanei indreptatite la incetarea starii de
urgenta.
3. Documentele originale privind pe defunct, respectiv certificatul medical
constatator al decesului, actul de identitate/dovada eliberata de institutiile
competente prin care se confirma datele de identitate ale acestuia, vor fi
transmise Primariei comunei Berceni-Compartiment Stare civila ~i Evidenta
populatiei, in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, prin
intermediul unei persoane desemnate in acest scop sau prin po~ta.
II. INTOCMIREA ACTULUI DE DECES
1. Certificatul de na~tere ~i de casatorie, dupa caz, ale decedatului nu se ma1
solicita. In acest caz, ofiterul de stare civila delegat competent sa intocmeasca
actul de deces va solicita efectuarea de verificari in Registrul national de
evidenta a persoanelor ~i in registrele de stare civila.
2. Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila intocme~te adeverinta
de inhumare/incinerare a cadavrului pe care o va transmite medicului unitatii
medicale in care i~i desfa~oara activitatea medicul care a constatat decesul.
3. Pe marginea actului de deces se va inscrie mentiunea "Act intocmit potrivit
Radiogramei DEPABD nr. 3220473/27.03.2020".
III. FACILITAREA COMUNIC..\RII
Compartimentului Stare civila ~i Evidenta populatiei din aparatul de specialitate
al Primarului comunei Berceni va comunica cabinetelor de medicina de familie de pe
raza comunei ~i va asigura afi~area pe site-ul institutiei a mmatoarele date de contact:
adresa/adresele de e - mail pe care vor putea fi transmise documentele;
numarul/numerele de telefon/fax al/ale institutiei in care i~i desfa~oara activitatea
ofiterul de stare civila;
numarul de telefon mobil, precum ~i numele ~i prenw11ele ofiterului de stare civila
competent sa inregistreze decesele survenite in perioada wmatoare pe raza
comunei Berceni;
intervalul orar(luni-sfunbata) intre care se va putea transmite prin intermediul
serviciilor de pasta electronica securizata certificatul medical constatator al
decesului impreuna cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberata de
institutiile competente prin care se confirma datele de identitate ale acestuia, in
lipsa actului de identitate.
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul
Primariei comunei Berceni ~i publicare pe site-ul propriu, pe pagina de facebook a institutiei
~i se comunica tuturor institutiilor interesate.

