
R O M ÂN I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ   

  
HOTĂRÂREA NR. 7/07.04.2020 

 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 Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României emis de Președintele României și publicat în Monitorul 

Oficial al României partea I, nr.212/16.03.2020; 

 Prevederile Hotărârii nr. 11/13.03.2020 a Grupului de suport tehnico - 

știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

 Prevederile Ordonanțelor Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii 

COVID-19; 

 Procesul verbal cu nr. 2597/07.04.2020 al Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență; 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL UAT IZVOARELE SUCEVEI HOTĂRĂŞTE: 

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

virusul Covid-19 (CORONAVIRUS), se dispune: 

a) Pe teritoriul UAT IZVOARELE SUCEVEI, în mijloacele de transport, în toate 

unitătile comerciale, magazine, piete, în toate zonele şi spaţiile publice 

purtarea mijloacelor de protecţie a gurii, a nasului şi a mâinilor este 

obligatorie. Aceste mijloace de protecţie constau în: măşti de protecţie, eşarfe, 

fulare, alte articole vestimentare si mănusi. 

b) Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu permit cetăţenilor accesul 

în mijloacele de transport fără mijloace de protecţie minimale. 

c) La intrarea în instituţiile publice şi autorităţile publice locale, magazine si 

spatii comerciale, vor fi asigurate măsuri de protecţie pentru prevenirea 

răspândirii noului Coronavirus, respectiv: 

- Asigurarea unui preş îmbibat cu soluţie de dezinfectare – 

cloramină, la intrarea pe căile de acces principale în clădire; 

- Asigurarea mijloacelor de dezinfecţie prin punerea la dispoziţie 

personalului propriu şi persoanelor din exterior care au acces în 

instituţie a flacoanelor cu soluţii de dezinfectare şi a prosoapelor 

de hârtie; 

- Administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale şi ai altor locaţii 

în care există flux de persoane sunt obligaţi să monteze preşuri 

îmbibate cu substanţe dezinfectante la intrarea în aceste spaţii. 

- Conducătorii instituţiilor, autorităţilor publice locale, 

administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale şi ai altor locaţii 



răspund de implementarea acestor măsuri de prevenire la nivelul 

entităţilor pe care le conduc/administrează. 

Art.2.Măsurile stabilite au caracter de obligativitate şi vor fi aplicate în toate 

zonele şi spaţiile publice, de către întreaga categorie de persoane, indiferent de 

simptomatologia acestora, începând cu data de 06.04.2020. 

Art.3.Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute mai su, 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. 
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