
R O M ÂN I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ  IZVOARELE SUCEVEI 

 

  
HOTĂRÂREA NR. 4/25.03.2020 

 privind aprobarea măsurilor,cf. Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020, 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.3/24.03.2020, 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.6145/25.03.2020; 

 Procesul verbal  cu nr. 2418/25.03.2020 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 25 martie 2020, ora 1200: 

I. Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 

cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi 

pcul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de 

bază ale oamenilor şi animalelor de companie/domestice, precum şi 

bunuri necesare aşii rării activităţii profesionale; 

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici 

realizată de la distantă; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, 

asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al 

unui membru de familie; 

e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de 

activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror 

activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie 

sanguină; 

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse 

agroalimentare. 

 

 



II. Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 - 

13.00, strict pentru următoarele motive: 

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de 

bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici 

realizată de la distanţă; 

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea unui 

minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, 

ori în cazul decesului unui membru de familie; 

d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de 

activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror 

activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice. 

III. Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinţei/ 

gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00 - 13.00, dacă 

aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi 

agricole. 

IV. Pentru verificarea motivului deplasării: 

a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de 

angajator; 

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, 

membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care 

practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, 

completată în prealabil. 

c) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele 

prevăzute la alin.(l), se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, 

completată în prealabil. 

d) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi 

prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, 

data şi semnătura. 

e) O adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria 

răspundere pot fi prezentată personalului autorităţilor abilitate şi prin 

intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 

V. Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru 

toate persoanele care intră în România. Autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără 

adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora. Evidenţa 

persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la 

Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a 

intervenţiei. 

VI. Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona 

destinată accesului cetătenilor/clientilor si suprafaţa de relaţii cu 

publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în 

respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri. 

Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza 

activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanţă socială între 

producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi 

producătorii agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte 



măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte 

mănuşi şi măşti. 

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 duce 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. 

 

           Președintele CLSU                                                Secretar CLSU 

                Primar,                                                     Secretar general UAT, 

 

     Mihail MECHNO          Cătălina JURAVLE 

                                                   

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

