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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE
Nr. 7 din 06.04.2020

pentru stabilirea unor măsuri cu caracter obligatoriu/ recomandare pentru prevenție a 
răspândirii riscului epidemiologie generat de noul Coronavirus, pe teritoriul comunei Poiana 

Stampei

Comitetul Local Pentru Situații de Urgența 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;
Procesul verbal încheiat în ședința CLSU Poiana Stampei, județul Suceava înregistrat la nr. 

2424 din 06.04.2020;
Art. 6 din Ordonanța militară nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare 

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

Hotărârea Comitetului Județean pentru situații de Urgență numărul 9 din data de 
05.04.2020 pentru stabilirea unor măsuri obligatorii de prevenție a răspândirii riscului epidemiologie 
generat de noul Coronavirus;

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

aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 15/2005;

HOTĂRĂȘTE:
•■n

Art. 1. La nivelul comunei Poiana Stampei, stabilită ca zonă de protecție, conform prevederilor 
Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020, se dispun următoarele măsuri:

1. La intrarea în instituțiile publice vor fi asigurate măsuri de protecție pentru prevenirea 
răspândirii noului Coronavirus prin asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare-cloramină la 
intrarea pe căile de acces principale în clădire;

2. Se vor asigura mijloacele de dezinfecție prin punerea la dispoziția personalului propriu și 
persoanelor din exterior care au acces în instituție a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a 
prosoapelor de hârtie;

3. Asigurarea la nivelul instituțiilor și sediul Primăriei a cantităților necesare de săpun antiseptic 
și dezinfectant;
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4. Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații în care există flux de 
persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste 
spații.

5. Conducătorii instituțiilor, autorităților publice locale, administratorii și deținătorii spațiilor 
comerciale și ai altor locații răspund de implementarea acestor măsuri de prevenire la nivelul entităților 
pe care le conduc/administrează.

Art. 2. Măsurile stabilite mai sus au caracter de obligativitate și vor fi aplicate în toate zonele și 
spațiile publice de către întreaga categorie de persoane.

Art. 3. La nivelul comunei Poiana Stampei, stabilită ca zonă de protecție conform prevederilor 
Ordonanței Militare nr.6 din 30.03.2020, se stabilesc următoarele măsuri cu caracter de recomandare:

1. în toate zonele și spațiile publice se recomandă purtarea de măști de protecție, eșarfe, fulare, 
alte articole vestimentare.

Art. 4. Se va face dezinfecție la sediile instituțiilor publice și pe căile de acces.
Art. 5. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situații de Urgenta vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ,

Ing. MEZDREA VILUȚ-primarul comunei
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI
Nr. 2424 din 06.04.2020

PROCES VERBAL

încheiat azi 06.04.2020 cu ocazia întrunirii membrilor Comitetului local pentru Situații de urgență al 

comunei Poiana Stampei, județul Suceava pentru stabilirea unor măsuri cu caracter obligatoriu/ 

recomandare pentru prevenție a răspândirii riscului epidemiologie generat de noul Coronavirus, pe 

teritoriul comunei Poiana Stampei.

Se vor lua următoarele măsuri:

Art. 1. La nivelul comunei Poiana Stampei, stabilită ca zonă de protecție, conform prevederilor 

Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020, se dispun următoarele măsuri:

1. La intrarea în instituțiile publice vor fi asigurate măsuri de protecție pentru prevenirea 

răspândirii noului Coronavirus prin asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare-cloramină la 

intrarea pe căile de acces principale în clădire;

2. Se vor asigura mijloacele de dezinfecție prin punerea la dispoziția personalului propriu și 

persoanelor din exterior care au acces în instituție a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a 

prosoapelor de hârtie;

3. Asigurarea la nivelul instituțiilor* și sediul Primăriei a cantităților necesare de săpun antiseptic 

și dezinfectant;

4. Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații în care există flux de 

persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste 

spații.

5. Conducătorii instituțiilor, autorităților publice locale, administratorii și deținătorii spațiilor 

comerciale și ai altor locații răspund de implementarea acestor măsuri de prevenire la nivelul entităților 

pe care le conduc/administrează.
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Art. 2. Măsurile stabilite mai sus au caracter de obligativitate și vor fi aplicate în toate zonele și 

spațiile publice de către întreaga categorie de persoane.

Art. 3. La nivelul comunei Poiana Stampei, stabilită ca zonă de protecție conform prevederilor 

Ordonanței Militare nr.6 din 30.03.2020, se stabilesc următoarele măsuri cu caracter de recomandare:

1. în toate zonele și spațiile publice se recomandă purtarea de măști de protecție, eșarfe, fulare, 

alte articole vestimentare.

Art. 4. Se va face dezinfecție la sediile instituțiilor publice și pe căile de acces.

Art. 5. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situații de Urgenta vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Comitetul local pentru Situații de Urgentă Poiana Stampei^.

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimaruTcomunei

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 Școgla Gimnazială Poiana Stampei
'1»

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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