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HOTĂRÂREA NR. 1 din 18.03.2020
privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea și gestionarea riscului de
răspândire a infecției cu virusul COVID 19 pe teritoriul comunei Izvoarele
Sucevei, județul Suceava
Având în vedere:
1. 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;
2. Prevederile Hotărârii nr. 11/13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
3. Procesul verbal înregistrat la nr.2335/18.03.2020 al Comitetului Local pentru
Situații de Urgență Izvoarele Sucevei;
În temeiul prevederilor art.10 alin 3) din Hotărârea nr. 1491/09.09.2004
actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență și art. 24 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Pentru prevenirea și gestionarea riscului de răspândire a infecției cu
virusul Covid-19 pe teritoriul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, se aprobă
următoarele măsuri:
1.Sistarea activității comerciale în bazarul din sat. Izvoarele Sucevei și
sat.Brodina, comuna Izvoarele Sucevei până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea
de prelungire în funcție de dinamica evenimentelor la nivel național;
2. Sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice – activități publice în
incinte sau în aer liber – indiferent de numărul de participanți și în incinta parcului de
joacă, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de
dinamica evenimentelor la nivel național;
3. Restricționarea activităților culturale, artistice, religioase, sportive și de
divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane realizate în spații
închise;
4. Suspendarea audiențelor din cadrul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei pe o
perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de dinamica
evenimentelor la nivel național;
5. Limitarea, cu anumite excepții, a accesului cetățenilor la sediul instituției, doar
în cazul unor urgențe, cum ar fi: întocmirea documentelor de stare civilă în caz de
deces.

6. Oficierea căsătoriilor se va realiza cu respectarea normelor privind atât
protecția persoanelor angajate, cât și a persoanelor prezente la eveniment, astfel: se
permite accesul în Sala de oficiere a căsătoriilor a unui număr de maxim 8 persoane,
respectiv: mirii, 2 martori și 4 însoțitori;
7. Suspendarea închirierii Căminului Cultural de pe raza comunei Izvoarele
Sucevei, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de
dinamica evenimentelor la nivel național, indiferent de evenimentul programat sau
numărul de participanți;
8. Toate locașurile de cult de pe raza comunei vor respecta măsurile impuse de
către autorități, pentru evitarea contaminării, luând toate măsurile necesare
protejării tuturor celor prezenți (preoți, enoriași);
9. Transmiterea solicitărilor, petițiilor sau cererilor se va realiza prin intermediul
poștei electronice, iar acolo unde se impune depunerea unor documente în original,
acestea vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire. Pentru corespondența electronică, se va utiliza adresa de email:
primariaizsv1@yahoo.com, iar alte informații vor putea fi solicitate la numărul de
telefon 0230/575990;
10. Informații suplimentare despre CORONAVIRUS pot fi obținute prin apelarea
gratuită a numărului de telefon: 0800800358;
11. Comunicările urgente către Primăria Izvoarele Sucevei vor fi făcute la:
- Email: primariaizsv1@yahoo.com;
- Telefon: 0230/575990;
- Fax: 0230/575990;
12. Se instituie obligația pentru toate instituțiile publice și private să asigure la
grupurile sanitare, săpun, prosoape de hârtie sau uscător de mâini, precum și
dezinfectant la intrarea în instituție;
13. Se instituie obligația pentru unitățile de alimentație publică (magazine,
localuri) de a asigura dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (clanțe de uși,
balustrade), precum și evitarea aglomerării de persoane, în special în zona caselor de
marcat;
14. Informarea populației referitor la circulația, deplasarea pe raza comunei
Izvoarele Sucevei, doar în caz de necesitate și de evitare a locurilor aglomerate;
15. Măsurile instituite se vor putea prelungi, în funcție de evoluția situației.
Art. 2 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Izvoarele
Sucevei, județul Suceava, SVSU Izvoarele Sucevei, Postul de Poliție Izvoarele
Sucevei, Sediul Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei și aparatul de specialitate al
primarului comunei Izvoarele Sucevei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3 Șeful SVSU Izvoarele Sucevei, lucrătorii Postului de Poliție Izvoarele
Sucevei și secretarul general al UAT Izvoarele Sucevei vor lua măsuri necesare
pentru afișarea acestor hotărâri în locurile publice din comuna Izvoarele Sucevei, pe
site-ul instituției.
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