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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE 

Nr. 16 clin 23.12.2020
pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii şi de diminuare a 

impactului tipului de risc, aplicabile pe raza comunei Poiana Stampei, în scopul limitării şi

prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţa al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:

Nivelul de gravitate şi efectele produse de noul coronavirus COVlD-19 precum şi informările 
preliminare primite de la Instituţia Prefectului Judeţul Suceava;

Hotărârea nr. 102 din data de 22.12.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Suceava

Procesul verbal încheiat în şedinţa CLSU Poiana Stampei, judeţul Suceava înregistrat la nr. 
9316 din 23.12.2020;

- H.G nr. 557/2026 privind managementul tipurilor de risc;
- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenta, 

aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 15/2005;
- Legea nr. 136 din 18.03.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologie;
- Hotărârea Guvernului României nr. 967 din 12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data 14 qoiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 -

H O T Ă R Ă Ş T E :

Al t. 1. Se dispun, pentru comuna Poiana Stampei, începând cu data de 24.12.2020, ora 

00.00, pe 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;
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b) în aplicarea prevederilor art. 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.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ,

Ing. Viluţ MEZDREA - primgnil-GOOîiunei
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