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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Siret, convocat urgent de către 

președinte  domnul primar Adrian Popoiu, în data de 25.03.2020, 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 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1. Comitetul local pentru situații de urgență Siret ia act de măsurile imediate 

dispuse prin Ordonanța militară nr.3/2020 și va lua măsuri pentru aducerea la  

cunoștință publică a măsurilor, după cum urmează: 

– Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu 

următoarele excepții: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază 

ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare 

desfășurării activității profesionale; 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici 

realizată de la distanță; 



d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, 

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru 

de familie; 

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de 

echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse 

agroalimentare. 

– Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict 

pentru următoarele motive: 

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază 

ale persoanelor și animalelor de companie/domestice; 

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici 

realizată de la distanță; 

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, 

asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului 

unui membru de familie; 

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), 

cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 

– Circulația persoanelor prevăzute mai sus, în exteriorul locuinței/ 

gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se 

face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. 

– (1) Pentru verificarea motivului deplasării: 

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de 

angajator; 

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii 

întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități 

agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute 

la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și 

prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și 

semnătura. 

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot 

fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, 

tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00. 

– Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru 

toate persoanele care intră în România. Măsura se aplică începând cu data de 25 

martie 2020, ora 12.00. 

– Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină 

evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea 

acestora. Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează 



săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și 

conducere a intervenției. Măsura se aplică începând cu data publicării ordonanței 

militare în Monitorul oficial al României, Partea I. 

- Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona 

destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare 

cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de 

siguranță de minimum 1,5 metri. Măsura se aplică începând cu data publicării 

ordonanței militare în Monitorul oficial al României, Partea I. 

 

- Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea 

de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, 

comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele 

agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii 

COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.  Măsura se aplică începând cu data 

publicării ordonanței militare în Monitorul oficial al României, Partea I. 

 

 

− Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de 

autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data 

încetării stării de urgență 

 

Art.2. 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: 

 

1. MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ 

 

1.1.În aplicarea art.7 alin.(2) din Ordonanța militară nr.3/2020, instituțiile publice și 

agenții economici de pe raza orașului Siret vor marca zona destinată accesului 

cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care 

să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. 

În acest sens, prin afișare la loc vizibil, se va aduce la cunoștința cetățenilor că au 

obligația menținerii unei distanțe minime de 1,5 metri. Prin personalul propriu al 

instituțiileorpublice și agențior economici se va lua permanent măsura înștiințării 

verbale a cetățenilor/clienților cu privire la păstrarea distanței obligatorii. 

În cazul nerespectării obligației de înștiințare a clienților, agentului economic i se 

poate suspenda autorizația de funcționare. 

 

1.2. Administratorul Pieței Agroalimentare Siret, va înștiința comercianții cu privire la 

necesitatea respectării dispozițiilor art.7 alin.(2) din Ordonanța militară nr.3/2020, 

astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și 

cumpărători. De asemenea, prin afișare la loc vizibil, se va aduce la cunoștința 

comercianților și producătorilor agricoli aflați în piața agroalimentară că sunt obligați 

să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte 

mănuși și măști. 

Nerespectarea obligațiilor ce le revin de către comercianți și producători agricoli, 

atrage interzicerea comercializării produselor și evacuarea acestora din Piața 

Agroalimentară 



1.3.În aplicarea art.12 din Ordonanța militară nr.3/2020, Primăria orașului Siret, va 

publica pe site-ul instituției anunțul potrivit căruia documentele care expiră pe 

perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un 

termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.  

Anunțul va fi afișat și la loc vizibil la sediul primăriei și al SPCLEP Siret. 

  

 2. Măsuri specifice pentru persoanele venite din străinătate și intrate recent în 

țară și pentru care nu s-a dispus  măsura izolării sau carantinării (din motive 

diverse), justificate de modificarea continuă a hărții infectării cu COVID – 19 în 

lume: 

 

2.1 . Direcția de Asistență Socială Siret are în continuare obligația să identifice și să 

țină evidența    persoanele venite din străinătate și intrate recent în țară și pentru care 

nu s-a dispus  măsura izolării sau carantinării în vederea impunerii măsurii carantinării 

sau izolării la domiciliu, după caz. 

2.2. Evidența acestor persoane va fi preluată din surse oficiale ale I.S.U sau din 

evidențele Poliției de Frontieră, asigurând confidențialitatea datelor cu caracter 

personal și va fi completată cu informațiile verificate deținute de Primăria orașului 

Siret, Poliția orașului Siret sau poliția locală. 

 

 

 

3. MĂSURI SOCIALE 

 

3.1. Măsuri specifice pentru persoanelor fără adăpost 

3.1.1.(1)Direcția de Asistență Socială Siret are obligația să identifice și să țină evidența 

persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora 

(2) D.A.S. actualizează și raportează săptămânal la centrul județean de coordonare și 

conducere a intervenției. 

 

 

 

Art. 3. 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 

 

 

 

 

Siret, 25.03.2020 
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