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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE

Nr. 8 din 10.04.2020
privind punerea în aplicare a Ordonanței militare nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19

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;
Adresa nr. 7083 din 10.04.2020 a Instituției Prefectului-județul Suceava;
Procesul verbal încheiat în ședința CLSU Poiana Stampei, județul Suceava înregistrat la nr. 

2599 din 10.04.2020;
- Ordonanța militară nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
- 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:

Analizând Ordonanța militară nr. 8 din 9 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, se vor lua următoarele măsuri:

Art. 1. (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre 

locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce 

cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare 

a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese 

de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(3) în declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(l) menționează, ca motiv, 

deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(2) menționează, ca motiv, deplasarea 

pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
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Art. 2- (1) Potrivit art. 9 din Ordonanța militară nr. 8, se interzice, pe perioada stării de 

urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de 

îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără 

dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul 

serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la 

alin.(l), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la 

reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că 

au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situații de Urgenta vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,

Ing. MEZDREA VILUȚ- primarul comunei
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