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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE
Nr. 2 din 22.03.2020

privind punerea în aplicare a Ordonanței Militare nr. 2 din data de 21.03.2020

Comitetul Local Pentru Situații de Urgenta al comunei Poiana Stampei:
Având în vedere:

Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19; 
adresa nr. 5925 din 22.03.2020 a Instituției Prefectului Județul Suceava;
procesul verbal încheiat în ședința CLSU Poiana Stampei, județul Suceava înregistrat la nr. 2294 

din 22.03.2020;
Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020, pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării 

criteriilor prevăzute la art.4 alin.4 din Decretul Președintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României;

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta,aprobata cu 
modificările si completările prin Legea nr. 15/2005;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă următoarele măsurile dispuse pentru combaterea răspândirii noului coronavirus 
(COVID-19) pe raza comunei Poiana Stampei, județul Suceava, după cum urmează:
- Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale 
de prevenire a răspândirii COVID -19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.
- Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu 
locuiesc împreună.

- în intervalul orar 6,00 - 22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se 
efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi; >
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de 
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și 
nevoile animalelor de companie/domestice.

-în intervalul orar 22,00 - 6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru 
motivele prevăzute mai sus.
- Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 
personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe 
propria răspundere.
- Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 
personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
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- Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa 
locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

-Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID -19, care părăsesc locația în care 
acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de 
contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
- Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID -19, care părăsesc locația în care 
acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 
zile.
- Măsurile dispuse mai sus nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
- Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

-Se vor identifica și se va ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă 
de ajutor, și se va asigura sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
- Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean de coordonare și conducere a 
intervenției.
- Comitetul local S.U. identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute mai sus.
- Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situații de Urgenta vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, factoriilor și persoanelor interesate sub semnațiTră?^

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimarul comunei
I

MEMBRI:

1. IVAN ALINA- secretar general comună

2. CORMOȘ SORIN ILIE- preot paroh Parohia Poiana Stampei

3. OIAGA CORN ELI U- Șef Postul de Poliție Poiana Stampei

4. PAICU DORINA- Director la Școala Gimnazială Pojăo^,Sțgo?§/kJ£L

5. CIOBANU GABRIEL- medic de familie

6. GEOGESCU HARALAMBIE CĂTĂLIN- âdminf^WS.'O.^ĂMATERRA DORNA S.R.L.

7. OIAGA RODICA- agent poștal- punct Poiana Stampei

8. FLOREA'MIHAELA- asistent medical comunitar
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI 
Nr. 2294 din 22.03.2020

PROCES VERBAL

încheiat azi 22.03.2020 cu ocazia întrunirii membrilor Comitetului local pentru Situații de 
urgență al comunei Poiana Stampei, județul Suceava pentru punerea in aplicare a Ordonanței militare 
nr. 2 din data de 21.03.2020 . Se vor lua următoarele masuri :

- Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor 
generale de prevenire a răspândirii COVID - 19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.
- Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care 
nu locuiesc împreună.

- în intervalul orar 6,00 - 22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei 
să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și 
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 
oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

- în intervalul orar 22,00 - 6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai 
pentru motivele prevăzute mai sus.
- Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la 
cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau 
o declarație pe propria răspundere.
- Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la 
cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
- Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa 
locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
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-Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID - 19, care părăsesc 
locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate 
persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în 
carantină instituționalizată, sub pază.
- Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID - 19, care părăsesc locația în care 
acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă 
de 14 zile.
- Măsurile dispuse mai sus nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
- Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

-Se vor identifica și se va ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă 
formă de ajutorași se va asigura sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara 
locuințelor.
- Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean de coordonare și conducere 
a intervenției.
- Comitetul local S.U. identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute mai sus.
- Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

Comitetul local pentru Situații de Urgență Poiana Stampei:

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimarul comunei/-

MEMBRI:

1. IVAN AJLINA- secretar general comună

2. CORMOȘ SORIN ILIE- preot paroh Parohia Poiana Stampei

3. OIAGA CORNELIU- Șef Postul de Poliție Poiana Stampei

4. PAICU DORINA- Director la Școala Gimnazială Poiana Stampei

5. CIOBANU GABRIEL- medic de familie

6. GEOGESCU HARALAMBIE CĂTĂLIN- ădmiffîStfâr^/ST/CAMA-TERRA D0RNA S.R.L.

7. OIAGA R0D1CA- agent poștal- punct Poiana Stampei

8. FLORE A MIHAELA- asistent medical comunitar
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