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Nr. 9317 din 23.12.2020

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

Prin Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Stampei, nr. 16 din 23.12.2020, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 102 din data de 22.12.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Suceava au fost dispuse, pentru comuna Poiana Stampei, începând cu data de 24.12.2020, ora 
00.00, ne o perioadă de 14 zile, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1, pct. 7 din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului 

până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) în aplicarea prevederilor ari. 6, pct. 1 din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020 activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare 

şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se 

desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea 

obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de 

afaceri;

c) în aplicarea prevederilor art. 6, pct. 2 din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor 

şi a cafenelelor din interiorul pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin 

comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă

activitatea în baruri. •-

e) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06.00-23.00.
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