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 15.05.2020, 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, în contextul declarării stării
de alertă;
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 Hotărârii nr.24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru situații
de urgență
− Dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor
de urgență și al protecției civile;

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, ia următoarele măsuri:
A. MĂSURI INTERNE
1. Începând de astăzi, data prezentei hotărâr, se va efectua obligatoriu controlul
temperaturii personalului angajat al instituției. Triajul va fi efectuat de șeful
Serviciului pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului orașului
Siret, domnul Popovici Costel.
2. Angajații au obligația dezinfectării mâinilor la intrarea în instituție.
3. Angajații au obligația purtării măștii de protecție în interiorul instituției.
4. Programul de lucru al personalului care lucrează cu publicul este de la 8,00-16,00,
ceilalți salariați având programul stabilit astfel încât să se evite prezența a mai mult de
2 angajați într-un birou, cu prelungirea flexibilă a programului și după ora 16,00.

Programarea se va efectua de către cmpartimentul resurse umane împreună cu
secretarul general al orașului.
5.Se interzice, în continuare, accesul persoanelor străine în incinta primăriei orașului
Siret și a celorlalte clădiri ce aparțin administrației publice locale, DADPP și Direcția
de Asistență Socială. Depunerea cererilor, petițiilor, reclamațiilor se va face prin
mijloace electronice: e-mail, fax, whats-up. În lipsa acestor mijloace de comunicare,
cetățenii pot depune cererile la ghișeul de la intrarea în Primărie.
6. Se interzice staționarea a mai mult de o persoană în holul de intrare în clădirea
primăriei.
7. Se interzice accesul vizitatorilor la azilul de bătrâni Invar Kamprad.
8. Personalul angajat care lucrează direct cu bătrânii din azil va fi izolat la locul de
muncă. Respectarea măsurii izolării de către personalul angajat este în sarcina
Directorului executiv al DAS Siret.
9. În incinta tuturor clădirilor aparținând administrației publice locale se va asigura
dezinfectarea permanentă a suprafețelor intens utilizate, cu preponderență cele unde
are acces publicul.
10. Ședințele de lucru cu personalul angajat al administrației publice locale se vor
desfășura on-line.
11. Ședințele Consiliului local al orașului Siret se vor desfășura cu respectarea
măsurilor de igienă și a celor de distanțare socială.
B. MĂSURI COMUNITARE
1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în interiorul tuturor spațiilor
publice închise de pe teritoriul orașului Siret.
2. Pe teritoriul UAT Siret este permisă desfășurarea slujbelor religioase cu participarea
enoriașilor în afara lăcașului de cult, cu respectarea regulilor de igienă (purtarea
măștii) și a celor de distanțare socială.
3. Pe teritoriul UAT Siret este permisă desfășurarea activității frizeriilor și a saloanelor
de îngrijire personală cu respectarea regulilor de igienă și a celor de distanțare socială.
4. Pe teritoriul UAT Siret este permisă desfășurarea activităților recreativ individuale
în aer liber. Accesul pe stadion se va permite în serii și fără a depăși un număr de
maxim 10 persoane pe serie.
5. Programul de funcționare al agenților economici care comercializează produse
alimentare sau alte bunuri de nevoie personală pentru cetățenii orașului se stabilește
între orele 7,00-22,00.
6. Cu data prezentei hotărâri se redeschide Biblioteca Orășenească, cu respectarea
regulilor de igienă și a celor de distanțare socială.
7. Se permite accesul în parcurile orașului Siret, cu respectarea următoarelor reguli:
- staționarea în incinta parcurilor se face de un număr maxim de 3 persoane, cu
excepția membrilor aceleiași familii;
- băncile din parc vor fi ocupate de maxim 2 persoane;
- se interzice accesul în parcuri a persoanelor în stare de ebrietate;
- se interzice accesul în parcuri a persoanelor care nu respectă măsurile de igienă și
cele de distanțare socială;

C. MĂSURI DE LIMITARE A MOBILITĂȚII PE TERITORIUL
ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI SIRET
1. Se permite deplasarea cetățenilor din alte localități pe raza administrativă a orașului
Siret, pentru motivele cuprinse în declarația pe proprie răspundere pe care aceștia au
obligația să o aibă asupra lor, respectiv pentru:
a. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b. în scop umanitar sau de voluntariat;
c. realizarea de activități agricole;
d. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de
documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
f. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
g. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
h. activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție,
alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3
persoane;
i. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea
regulilor de distanțare socială;
j. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a
vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
k. alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;
îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie, asigurarea de
bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice).
2. Toți cetățenii orașului Siret care sosesc din străinătate au obligația izolării pe o
perioadă de 14 zile la domiciliu sau, la cerere, a carantinării în centre instituționalizate.
3. Operatorii de transport de pe raza orașului Siret își vor organiza activitatea astfel
încât să respecte regulile de igienă și cele de distanțare socială.
D. MĂSURI DE PROTECȚIE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN
CENTRELE DE ÎNGRIJIRE DE PE RAZA ORAȘULUI SIRET ( Centrul de
Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități O NOUĂ VIAȚĂ
și Centru Terapeutic Modular pentru Copilul cu Nevoi Speciale AMADEUS,
Casa de Tip Familial ALMA MATER)
Se instituie obligativitatea izolării la locul de muncă a personalului angajat al centrelor
de îngrijire a persoanelor cu dizabilități, pe perioada serviciului acestora. Șefii de
centru răspund pentru modul de respectare a acestei obligații. Orice încălcare a acestei
măsuri de către personalul angajat va fi adusă de îndată la cunoștința Comitetului local
pentru situații de urgență, în vederea stabilirii cu celeritate a măsurilor ce se impun,
pentru protejarea beneficiarilor centrelor.
E. MĂSURI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE SERVIRE A BĂUTURILOR
ALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR ALIMENTARE
Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile
comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor,

pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul
acestor locații.
Sunt exceptate de la suspendare activitățile de preparare a hranei, cât și de
comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu
presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip
„drive-in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc (este vorba de aparate de
cafea, servire fast- food fără terasă sau mese interioare în spațiul de comercializare).
În acest caz agenții economici vor lua măsurile de igienă necesare: dezinfectarea
permanent a suprafețelor intens utilizate și vor asigura distanțarea social a clienților.
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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