Catre:
Doamna Gabriela Firea
Primar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Doamna Zamfir Georgiana
Secretar General al Municipiului Bucuresti
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti
Bucuresti, 24.03.2019

Stimata Doamna Secretar General,
Stimata Doamna Primar General,

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind adoptarea Codului
administrativ, subsemnata Ciceala Ana Maria, in calitate de consilier general in cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucuresti, va inaintez atasat prezentei Proiect de hotarare privind
acordarea locurilor de cazare temporara pentru cadrele medicale care isi desfasoara activitatea in
cadrul spitalelor din Municipiul Bucuresti, pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2, impreuna cu
referatul de aprobare, in vederea adoptarii acestui proiect de hotarare de catre Consiliul General al
Municipiului Bucuresti.
Totodata, in temeiul prev. art. 134 alin. (4) raportat la prev. art. 133 alin. (2) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind adoptarea Codului administrativ, va rugam sa dispuneti convocarea consilierilor
in sedinta extraordinara, de indata si sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei prezentul proiect
avand in vedere urgenta masurilor prevazute in proiect.

Cu deosebita consideratie,
Ana Maria Ciceala

_________________
Consilier general

Proiect de hotarare privind
acordarea locurilor de cazare temporara pentru cadrele medicale care isi desfasoara
activitatea in cadrul spitalelor din Municipiul Bucuresti, pe perioada epidemiei de SARSCoV-2
Avand in vedere referatul de aprobare semnat de doamna Ana Maria Ciceala, in calitate de
consilier general;
Avand in vedere rapoartele compartimentelor de resort si avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari;
In temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma sanatatii;
In acord cu Legea nr. 114/1996 a locuintei;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) si d), art. 134 alin. (4), art. 139 si 166 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba demararea procedurilor de identificare a tuturor spatiilor locative libere
aflate in proprietatea sau in administrarea Municipiului Bucuresti, indiferent de destinatia
acestora, cu scopul de a fi puse la dispozitia cadrelor medicale care intra in contact cu pacienti
suspecti sau infectati de virusul SARS-CoV-2, la cererea acestora, cu scopul de a preveni
raspandirea virusului.
Art. 2. (1) Beneficiarii prezentei hotarari sunt cadrele medicale, inclusiv tot personalul
medical si administrativ, care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalelor aflate pe raza
Municipiului Bucuresti, pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2.
(2) Spatiile locative prevazute la art. 1 vor fi acordate cu titlu gratuit, ca locuinte de serviciu.
(3) Spatiile locative identificate vor fi alocate in functie de proximitatea spitalului unde
activeaza beneficiarii.
Art. 3. Spatiile de cazare identificate vor fi adaptate scopului prevazut la art. 1 si vor fi
igienizate corespunzator.

Art. 4. Prin grija Primarului Municipiului Bucuresti, se va asigura identificarea si amenajarea
spatiilor de cazare in maximum 3 zile de la data aprobarii prezentei hotarari, identificarea nevoilor
cadrelor medicale si repartizarea spatiilor de cazare in functie de cerere.
Art. 5. (1) Prin grija Primarului General, in cazul in care, din diverse motive, cadrele medicale
vizate de prezenta hotarare au nevoie de servicii de ingrijire si supraveghere pentru copii acestora,
se vor identifica solutii in acest sens, in conditii adecvate de protectie si siguranta.
(2) Copiii cadrelor medicale aflate in cazul prevazut la alin. (1) cat si celelalte persoane care
vor intra in contact cu acestia in scopul prevazut la alin. (1) vor fi testate pentru coronavirus.
Art. 6. Toate costurile pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari vor fi suportate din
bugetul local al Municipiului Bucuresti.
Art. 7. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si Primarul General sau Viceprimarul Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta … a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
din data de…
Presedinte de sedinta

Secretar General al Municipiului Bucuresti

REFERAT DE APROBARE
cu privire la Proiectul de hotarare privind
acordarea locurilor de cazare temporara pentru cadrele medicale care isi desfasoara
activitatea in cadrul spitalelor din Municipiul Bucuresti, pe perioada epidemiei de SARSCoV-2

Prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din data de 16 martie 2020 a fost institutita
stare de urgenta pe teritoriul Romaniei, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice
internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de
tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum
si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020.
Cadrele medicale intra inevitabil in contact cu persoanele infectate si de aceea se impune
luarea masurilor pentru protectia membrilor de familie a acestora, prin punerea la dispozitia
cadrelor medicale a unor locuite separate de familii si pentru asigurarea ingrijirii si supraveghereii
copiilor acestora, acolo unde este cazul. Exista solicitari in acest sens de la medici, asistente,
personal medical si administrativ al spitalelor de pe raza Municipiului Bucuresti. De asemenea,
exista situatii a spitale intregi (de exemplu, Spitalul Dimitrie Gerota) sau sectii intregi (de
exemplu, la Spitalul Floreasca) care din cauza infectarii cadrelor medicale cu SAR-CoV-2 se
inchid. Asta inseamna că acele cadre medicale infectate trebuie să stea in carantina cel putin 14
zile.
In aceste momente critice pentru societate, trebuie sa facem tot posibilul sa asiguram
cadrul potrivit pentru personalul medical, ca acesta sa-si poata continua activitatea in lupta cu
noul coronavirus, in beneficiul sanatatii tuturor.
Pentru motivele de mai sus, va supun dezbaterii, Proiectul de hotarare privind acordarea locurilor
de cazare temporara pentru cadrele medicale care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalelor din
Municipiul Bucuresti, pe perioada epidemiei de SARS-CoV-2.

Cu stima,
Ana Maria Ciceala

