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Nr. 2457 din 31.03.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Comitetul local pentru Situații de urgență al comunei Poiana Stampei, județul Suceava, convocat în 

ședință în data de 31.03.2020, aduce la cunoștința cetățenilor comunei Poiana Stampei, următoarele măsuri:
Art. 1.(1) Conform Ordonanței militare nr. 5 din 30.03.2020, persoanele care părăsesc locul în care au 

fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, 
suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat / la care au optat să efectueze izolarea 
și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile 
efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Art. 2. (1) Conform Ordonanței militare nr. 6 din 30.03.2020, zonele carantinate sunt municipiul 
Suceava și următoarele 8 comune limitrofe : Adâncată, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Scheia, Pătrăuți 
și Mitocu Dragomirnei.

(2) Toate celelalte unități administrative teritoriale din județul Suceava pe perioada stării de urgență intră 
în zona de protecție.

Art. 3. în zona carantinată prevăzută mai sus este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare 

desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și a aprovizionării populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în 

domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice, 
asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, 
alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art. 4. Toate resticțiile stabilite prin ordonanțele militare precedente se aplică în mod corespunzător în 
localitățile carantinate și în zona de protecție.

Art. 5. Primarul și Consiliul Local al comunei Poiana Stampei vor lua măsuri de a asigura funcționarea 
serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum 
și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se 
pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 6. Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise 
circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Președintele Comitetului local pentru Situații de Urgență Poiana Stampei,

PRIMAR- ing. Mezdrea Vîluț
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