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R O M ÂN I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ IZVOARELE SUCEVEI 

 

  
HOTĂRÂREA NR. 6/31.03.2020 

 privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea și gestionarea riscului de 

răspândire a infecției cu virusul Covid-19 pe teritoriul UAT IZVOARELE 

SUCEVEI, județul Suceava 

 

Având în vedere: 

 Prevederile Ordonanței Militare nr.5/30.03.2020 privind măsuri de prevenire 

a răspândirii COVID-19; 

 Prevederile Ordonanței Militare nr.6/30.03.2020 privind instituirea măsurii 

de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona 

limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-

teritoriale din județul Suceava; 

 Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr.6441/31.03.2020 Ș I 

nr.6442/31.03.2020; 

 Procesul verbal cu nr. 2457/31.03.2020 al Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență; 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.Pentru prevenirea și gestionarea riscului de răspândire a infecției cu 

virusul Covid-19 (CORONAVIRUS), se aprobă aducerea la îndeplinire a următoarelor 

acțiuni, începând cu data de 31 martie 2020: 

a)Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea 

autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de 

carantinare,suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora ș i vor 

răspunde penal,cf.legii. 

b)persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat la care au 

optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spatiului de izolare,vor fi 

obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu 

carantinarea acestora si vor fi sanctionate contraventional cf.prevederilor OUGR 

nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul stării de urgenta, cu 

modificările ulterioare,dacă fapta nu constituie infractiune. 

Art.2. Pentru prevenirea și gestionarea riscului de răspândire a infecției cu 

virusul Covid-19 (CORONAVIRUS), începând cu data de 31 martie 2020, se 

stabilesc următoarele actiuni de implementare, specifice localitătii: 

a) Conform Ordonanței Militare nr.6/30.03.2020 privind instituirea măsurii de 

carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, 

precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-

teritoriale din județul Suceava, s-a instituit pe perioada stării de urgență, 
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măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din 

următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, 

Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. 

b) S-a instituit pe perioada stării de urgență o zonă de protecție, ca perimetru 

de siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte 

unități teritoriale administrative din județul Suceava. 

c) În zona carantinată prevăzută la litera a) este permisă intrarea, respectiv 

ieșirea pentru: 

 transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime 

și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona 

carantinată, precum și a aprovizionării populației; 

 persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară 

activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității 

naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, 

asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, agriculturii alimentației publice, alimentării cu apă, 

comunicațiilor și transporturilor. 

 

 

 

 

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și 

operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor 

comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru 

transportul călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate 

dispozițiile literei c). 

e) Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod 

corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție. 

f) În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice 

și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a 

intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din zona de carantinare prevăzută 

la litera a). 

g) În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a 

persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale. 

h) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre zona 

carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale. 

i) Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis 

doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport 

marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de 

urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale. 

j) Consiliul Județean Suceava împreună cu primarii și consiliile locale din 

unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinare și zona de 

protecție vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și 

asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități 

publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără 
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susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la 

locuință/gospodărie. 

k) Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât 

cele deschise circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene 

și comunale. 

Art.3.Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute mai sus, atrag 

răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu 

prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, SVSU, Postul de 

Poliție și Aparatul de Specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.5. Șeful SVSU, lucrătorii Postului de Poliție și Secretarul general al UAT, vor 

lua măsurile necesare pentru afișarea aceste hotărâri în locurile publice din comună 

și pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 

 

 

           Președintele CLSU                                                    Secretar CLSU 

                    Primar,                                                     Secretar general UAT, 

     Mihail MECHNO      Cătălina JURAVLE 

                                                   

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

