JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SIRET
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Siret, convocat urgent de către
președinte domnul primar Adrian Popoiu, în data de 02.04.2020, având ca obiect pe
ordinea de zi stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a infecției cetățenilor de pe
raza administrativ teritorială a orașului Siret cu COVID19;
Având în vedere:
− Prevederile art. 10 și 21 din Regulamentul cadru privind structura
organizațiilor, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
− Dispozițiile Decretului nr.195/2020 al Președintelui României privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României
− Dispozițiile Ordonanței militare nr.1/ 17 martie 2020 privind unele măsuri de
primă urgență care privesc aglomerările de persoaneși circulația transfrontalieră a unor
bunuri,
− Dispozițiile Ordonanței militare nr.2/ 21 martie 2020 privind masurile de
prevenire a raspandirii cu COVID-19
− Dispozițiile Ordonanței militare nr.3/ 24 martie 2020 privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19
− Dispozițiile Ordonanței militare nr.4/ 29 martie 2020 privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19
− Dispozițiile Ordonanței militare nr.5/ 30 martie 2020 privind masuri de
prevenire a raspandirii cu COVID-19
−
Dispozițiile Ordonanței militare nr.6/ 30 martie 2020 privind instituirea
măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă,
precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din
județul Suceava
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Comitetul local pentru situații de urgență Siret, în vederea limitării și
combaterii infectării populației de pe raza orașului Siret cu noul coronavirus COVID –
19, dat fiind instituirea măsurii de carantinare a municipiului Suceava și evoluția
răspândirii virusului la nivelul județului Suceava, ia următoarele măsuri:
1. MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ
1.1.Procedura de înhumare a persoanelor decedate de pe raza orașului Siret
1.1.1Persoanele decedate în spital
- Pentru persoanele decedate în spital, aparținătorii (rudele apropiate) se vor deplasa la
spitalul unde s-a înregistrat decesul, în vederea identificării cadavrului. După

identificarea cadavrului și completarea documentelor, unitatea sanitară unde s-a
înregistrat decesul transmite certificatul constatator al decesului Primăriei din
localitatea unde își are sediul spitalul, aceasta din urmă transmițând pe email
adeverința de înhumare. Adeverința de înhumare se eliberează aparținătorilor de
către spital.
- Ridicarea cadavrului de la morgă se face doar de firmele specializate în acest sens,
care respectă măsurile speciale de protecție împotriva răspândirii COVID – 19.
- În aceeași zi, odată ridicat cadavrul, acesta va fi dus direct la locul de înhumare, fără
a se deschide sicriul. Ceremonia religioasă va avea loc doar la locul de înhumare, unde
vor putea participa maxim 8 persoane, rude ale defunctului.
Înhumarea se va face în regim de ugență, în maxim 24 de ore de la deces.
SE INTERZICE CATEGORIC DESCHIDEREA SICRIULUI ÎNAINTE SAU ÎN
TIMPUL CEREMONIEI RELIGIOASE.
SE INTERZICE CATEGORIC DEPUNEREA DEFUNCTULUI LA DOMICILIU.
LA PRĂZNICARE ORI ÎN BISERICI SAU ALTE LĂCAȘE DE CULT.
1.1.2 Persoanele decedate la domiciliu (indiferent de cauza decesului)
- Pentru persoanele decedate la domiciliu în orașul Siret, aparținătorii vor solicita
constatarea decesului de către medicul de familie. Certificatul constatator al decesului
împreună cu actul de identitate al defunctului va fi comunicat pe email de către
medicul de familie direct Primăriei orașului Siret, Starea Civilă. Documentele
defunctului (act de identitate, certificat de naștere, căsătorie)se vor reține de către
medicul de familie care a eliberat certificatul constatator și vor fi predate stării civile în
termen de 30 de zile de la constatarea decesului, prin poștă sau remitere fizică la poarta
Primăriei orașului Siret pe bază de semnătură.
- Adeverința de înhumare se va elibera de starea civilă și va fi expediată pe email
medicului care o va înmâna aparținătorilor defunctului. Cu această ocazie se va
comunica aparținătorului că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la
încetarea stării de urgență.
Ceremonia religioasă va avea loc doar la locul de înhumare, unde vor putea participa
maxim 8 persoane, rude ale defunctului.
Înhumarea se va face în regim de ugență, în maxim 24 de ore de la deces.
1.1.3 Persoanele decedate în alte situații
În cazurile de moarte suspectă sau violentă, se va urma procedura de drept comun
completată, după caz de prevederile pct.1.1.1 și 1.1.2.
1.2. Măsuri pentru limitarea deplasării cetățenilor orașului în afara orașului Siret și
a cetățenilor din afara orașului pe raza administrativ teritorială a orașului Siret
Accesul în afara orașului Siret a cetățenilor orașului Siret și în interiorul orașului de
către cetățenii altor unități administrativ teritoriale se permite doar în următoarele
cazuri:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor
necesare desfășurării activităților economice în orașul Siret, precum și a aprovizionării
populației;
b) persoanele care nu locuiesc în orașul Siret dar care desfășoară activități economice
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de
urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar,

serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii alimentației publice, alimentării
cu apă, comunicațiilor și transporturilor.
Începând de astăzi, data de 02.04.2020, se interzice deplasarea cetățenilor în afara
orașului Siret pentru cumpărături. Cu aceeași dată se interzice accesul cetățenilor din
afara orașului, pentru cumpărături, pe raza orașului Siret.
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.
Se vor organiza filtre pentru aplicarea acestei măsuri.
Măsura este în concordanță cu dispozițiile art.7 alin.(2) din Ordonanța militară
nr.6/2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a
unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități
administrativ-teritoriale din județul Suceava
1.3 Măsuri privind izolarea/carantinarea șoferilor de tir și a familiilor lor
.În aplicarea art.4 din Ordonanța militară nr.4/2020, se stabilesc următoarele măsuri în
cazul conducătorilor autovehiculelor cu masă autorizată mai mare de 2,4 t:
- În cazul în care conducătorii auto vor opta pentru izolarea la domiciliu împreună cu
membrii familiei Dvs., aceștia din urmă vor rămâne în izolare pe o perioadă de 14 zile
de la data la care șoferii au intrat în contact cu ei, de fiecare dată când intră în
izolare(la întoarcerea din fiecare cursă).
- În cazul în care optează pentru carantinarea la sediul angajatorului sau în spațiile puse
la dispoziție de Primăria orașului Siret, se interzice contactul cu membrii familiei sau
alte persoane.
1.4 Măsuri privind mandatarea administratorilor Asociațiilor de Proprietari pentru
a ridica de la Poșta Română corespondența sau drepturile de pensie sau alte
drepturi bănești. ale persoanelor izolate în scările de bloc unde s-au înregistrat
persoane suspecte sau confirmate a fi infectate cu COVID-19
Primarul orașului Siret va mandata administratorii Asociațiilor de Proprietari pentru a
ridica de la Poșta Română corespondența sau drepturile de pensie sau alte drepturi
bănești ale persoanelor izolate din scările de bloc unde s-au înregistrat persoane
suspecte sau confirmate a fi infectate cu COVID-19. Preluarea de la poștă se va face pe
bază de semnătură, urmând ca în aceeași zi de la preluare să se remită proprietarilor
bunurile ridicate de la poștă.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va afișa la panourile din oraș, la scările de bloc, etc.,
se va publica pe pagina de web a Primăriei orașului Siret și va fi comunicată prin grija
Compartimentului Situații de urgență către managerii instituțiilor publice la nivel local,
managerii din mediul privat precum și persoanelor cu atribuții în aplicarea ei.
Președinte,
Primar,
Adrian Popoiu
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