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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 27.03.2020, 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, 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.Cu data prezentei hotărâri se limitează programul de funcționare al agenților 

economici – comercianți de pe raza orașului Siret, zilnic între orele 7,00-21,00. 

În cazul nerespectării obligației, agentului economic i se poate suspenda autorizația de 

funcționare. 

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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