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H O T Ă R Â R E 

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență Siret, nr.9/05.04.2020 
 

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

președinte  domnul primar Adrian Popoiu, în data de 06.04.2020, 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, în aplicarea art. 5 din 

Hotărârea Comitetului județean pentru situații de urgență Suceava, nr.9/05.04.2020; 

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 

− Dispozițiile Ordonanței militare nr.7/4 aprilie 2020 privind masuri de 

prevenire a raspandirii cu COVID-19 

− În aplicarea art.5 din Hotărârea Comitetului județean pentru situații de 

urgență Suceava, nr.9/05.04.2020 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Pct.1.1  al art.3 din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Siret, nr.9/05.04.2020, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 



1.1.Începând de la data de 05.04.2020, se instituie obligativitatea purtării în spațiile 

publice de pe raza orașului Siret (magazine/piețe agroalimentare, farmacii, instituții 

publice, etc.) și în proximitatea acestora(în cazul așteptării accesului în incintă) 

precum și în zonele aglomerate unde se reduce distanța socială la mai puțin de 5 

metri, a măștilor de protecție sau a altor echipamente care să acopere gura și nasul 

(fulare, eșarfe, materiale textile, etc.)    

În acest sens, agenții economici și instituțiile publice, prin personalul propriu, vor 

atenționa cetățenii cu privire la această obligație și vor interzice accesul în spațiile 

comerciale și în zona de așteptare , cetățenilor care nu respectă această obligație. 

  

Art. 2. Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Siret, 

nr.9/05.04.2020 se completează, după cum urmează: 

- La art.3 din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Siret, 

nr.9/05.04.2020, după pct.1.1 se introduce pct.1.11 care va avea următorul cuprins: 

1.11 Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale unde se înregistrează 

flux de persoane sunt obligați să monteze la intrarea în aceste spații a unor preșuri 

îmbibate în substanțe dezinfectante. 

- După art.3 din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Siret, 

nr.9/05.04.2020 se introduce art.31 care va avea următorul cuprins: 

art.31 (1) Nerespectarea de către persoanele fizice și persoanele juridice a 

obligațiilor prevăzute la pct.1.1 și 1.11 din Hotărârea Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență Siret, nr.9/05.04.2020, constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă între 100 lei - 500 lei. 

(2) Constatarea faptelor prevăzute la art.1.1 și 1.11 din Hotărârea Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență Siret, nr.9/05.04.2020, cade în sarcina Poliției 

locale Siret precum și împuterniciților primarului orașului Siret: Popovici Costel 

consilier Compartimentul pentru Situații de Urgență și Clucencu Mihaela – 

consilier superior compartiment mediu. 

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, 06.04.2020 

Nr. 10 


