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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE
Nr.__10__din 17.03.2021
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sudiți,
Având în vedere:
Prevederile HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30
zile începând cu data de 14.03.2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei COVID – 19 ;
Prevederile Legii nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei COVID - 19
Hotărârea nr. 53 din 12.03.2021 ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. -În aplicarea prevederilor art. 16 din HCLSU nr. 53/12.03.2021, întrucît rata incidenței
cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, pentru o perioadă de
14 zile,se dispun următoarele măsuri:
1) Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice,spațiile

comerciale,mijloacele de transport în comun și la locul de muncă,astfel încît să acopere nasul și gura.(
art.1 din Anexa nr.2 la HG nr.293/10.03.2021).
2) Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile deschise,pentru persoanele cu vârsta de
peste 5 ani (art.5 alin.2 lit. d,legea nr. 55/2020).
3) Se instituie obligativitatea insituțiilor și autorităților publice,operatori economici și
profesioniștilor de a-și organiza activitatea astfel încît să asigure,la intrarea în sediu,în mod
obligatoriu triajul epidemiologic,dezinfectarea obligatorie a mâinilor,atât pentru personalul propriu cît
și pentru vizitatori (art.10 pct.3 din Anexa nr.3 la HG nr.293/2021).
4) Activitatea cu publicul în cadrul Primăriei comunei Sudiți se va realiza în regim de:
- Ghișeu – improvizat la Biroul nr. 2 – Viceprimar;
- Poştă electronică: primariasuditi@yahoo.com
5) Se interzice organizarea de evenimente private -nunți,botezuri,mese festive etc.- în spații
închise sau deschise cum ar fi salon,cămin cultural,restaurant,terasă,bar,săli/corturi de evenimente,fără
a se limita la acestea (art.1 pct.13 și 14 din Anexa nr. 3 la HG nr. 293/2021).
6) În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6
persoane care nu aparțin aceleiași familii,precum și formarea unor asemenea grupuri.

7) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei,în intervalul orar 22,005,00,cu următoarele excepții:
a-deplasare în interes profesional,inclusiv între locuință/gospodărie și locul de muncă,
b-deplasarea pentru asistență medical ce nu poate fi amînată și nici realizată la
distanță,achiziționarea de medicamente.
c-deplasarea în afara localității a persoanelor care sînt în transit sau efectuează călătorii al
căror interval orar se suprapune cu perioada de interdicție, și care poate fi dovedită cu bilet sau orice
altă modalitate de achitare a călătoriei.
d-deplasarea ptr. motive justificate cum ar fi îngrijirea/însoșirea copilului,asistența persoanelor
vîrstnice,bolnave cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
Motivul deplasării în interes professional se justifică ,la cererea autorităților abiloitate cu
legitimația de serviciu,adeverință eliberată de angajator ori o declarație pe proprie răspundere iar
deplasarea în interes personal se justifică cu declarație pe proprie răspundere completată în prealabil.
8)
Programul
operatorilor
economicicare
desfășoară
activități
în
spații
îânchise/deschise,publice și/sau private, se desfășoară în intervalul orar 5,00-21,00.
9) Nu este permisă activitatea în baruri,cluburi discoteci.
Art. 2. Măsurile instituite prin prezenta Hotărâre sunt aprobate pentru o perioadă de 14 zile de
la data adoptării, cu posibilitatea de prelungire/ ridicare a restricțiilor în funcție de evoluția cazurilor
de infecție cu COVID – 19.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul
www.primariasuditi.ro, instituțiilor/agenților economici de pe raza comunei prin grija Poliției locale,
secretarului general al comunei și a Centrului operativ pentru situații de urgență.
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