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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI

Nr. 6 din 31.03.2020

privind punerea în aplicare a Ordonanței militare nr. 5 din data de 30.03.2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Ordonanței militare nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea 

măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum și a 

unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Comitetul Local Pentru Situații de Urgenta al comunei Poiana Stampei:
Având în vedere:
Nivelul de gravitate și efectele produse de noul coronavirus COVID-19 precum și informările 

preliminare primite de la Instituția Prefectului Județul Suceava;
Prevederile Decretului 195/2020, Decret privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României;
Ordonanța militară nr. 5 din data de 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19;
Ordonanța militară nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra 

municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecție asupra 
unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava;

Adresele Instituției Prefectului-județul Suceava nr. 6441 și nr. 6442 din 31.03.2020; 
Procesul verbal încheiat în ședința CLSU Poiana Stampei, județul Suceava înregistrat la nr. 

2453 din 31.03.2020;
Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020, pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza 

evaluării criteriilor prevăzute Ia 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;
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HOTĂRĂȘTE:

Art. l.(l).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,
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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 marfa, 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.

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimaruTcomun^

MEMBRI:

1. IVAN ALINA- 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. GEORGESCU HARALAMB1E CĂTĂLIN- adm. S.C. CAMATERRA DORNA S.R.L(.

2

yahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com 

wwvv.poianastampei.ro

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. 2453 din 31.03.2020

PROCES VERBAL

încheiat azi 31.03.2020 cu ocazia întrunirii membrilor Comitetului local pentru Situații de 

urgență al comunei Poiana Stampei, județul Suceava pentru punerea in aplicare a Ordonanței militare 

nr. 5 din data de 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-I9 și a Ordonanței 

militare nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a 

unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ- 

teritoriale din județul Suceava.

Se vor lua următoarele măsuri:

Art. l.(l).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 marfa, 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.
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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.

Comitetul local pentru Situații de Urgență Poiana,Stampai’.

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimarul comunei

MEMBRI:

1. I VAN ALINA- 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 Ia Școala Gimnazială Poiana Stapipei

5. CIOBANU GABRIEL- medic de familie

6. GEORGESCU HARALAMBIE CĂTĂLIN- adm. S.C. CAMATERRA DORNA S.R.L.

7. OIAGA RODICA- agent poștal- punct Poiana Stampei

8. FLOREA MIHAELA- asistent medical comunitar
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