ROMÂN IA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ AL COMUNEI IZVOARELE
SUCEVEI

HOTĂRÂREA NR. 3/22.03.2020
privind aprobarea măsurilor,cf.prevederilor Ordonanței Militare nr.2/2020
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.2/21.03.2020, privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României
partea I, nr.219/. 232/21.03.2020;
 Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr.5925 /22.03.2020;
 Procesul verbal cu nr. 2358/22.03.2020 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) pe teritoriul UAT IZVOARELE SUCEVEI, județul
Suceava, se aprobă ducerea la îndeplinire a următoarelor acțiuni, începând cu
data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României:
a) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin
excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
b) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a
produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară
activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor
alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
c) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei se efectuează numai cu
respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi
evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de
persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu
locuiesc împreună.
d) În intervalul orar 6,00—22,00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în
afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele
motive:
 deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază
aie persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri
necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici
realizată de la distanţă;
 deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al
unui membru de familie;



deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea
fizică
individuală
a
oamenilor
şi
nevoile
animalelor
de
companie/domestice.
e) În intervalul orar 22,00—6,00, circulaţia persoanelor în afara
locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la litera
d).
f) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe
propria răspundere.
g) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
h) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele,
data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale,
motivul deplasării, data completării şi semnătura.
i) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de
contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în
carantină instituţionalizată, sub pază.
j) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19,
care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
k) Măsurile dispuse la punctle i) si j) nu exonerează persoanele de răspunderea
contravenţională sau penală.
l) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii
bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în
mass-media sau Online.
m) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii,
înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi
împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
n) Primarul UAT IZVOARELE SUCEVEI, prin aparatul de specialitate identifică
și ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau
altă formă de ajutor și asigură sprijin acestora în vederea minimalizării
expunerii lor în afara locuinței. Evidențele se actualizeaă și se raportează
săptămânal, la Centrul județean de coordonare și conducere a
intervenției.Comitetul local identifică modalități de sprijin pentru aceste
persoane.
Art.2.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.3.Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, SVSU, Postul de
Poliție și Aparatul de Specialitate al Primarului, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.4.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.
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