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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ IZVOARELE SUCEVEI

HOTĂRÂREA NR. 2 din 18.03.2020
privind aprobarea unor măsurilor imediate, cf. Ordonanței Militare
nr.1 din data 17.03.2020 pentru prevenirea răspândirii infecției cu
virusul COVID 19 pe teritoriul comunei Izvoarele Sucevei, județul
Suceava
Având în vedere:
1. Prevederile Ordonanței Militare nr.1/2020, privind unele măsuri de
primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația
transfrontalieră a unor bunuri;
2. Adresa nr.5620/20/4/2020 din partea Instituției Prefectului-județul
Suceava;
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 răspândirii infecției cu virusul Covid-19 pe
teritoriul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, se aprobă următoarele
măsuri imediate, care se aplică pe toată durata stării de urgență:
1.Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri,
cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din
interiorul sau exteriorul locației;
2.Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a
activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice
și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate

acestui scop, precum cele de tip ”drive-in”, ”room-service” sau ”livrare la
client”.
3.Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase,
sportive, de divertisment sau jocuri de noroc și de îngrijire personală,
realizată în spații închise;
4.Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care
presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise;
5.Organizarea evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise,
ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să
dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 m între participanți;
6.Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de
Inspectoratele Județene de Poliție. Efectivele de poliție locală sprijină poliția
națională în măsurile de ordine publică;
7. Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate,
ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locațiile în care
acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.
8. 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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