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- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 

 
Către, 

 POPULAȚIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI, 
PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 

Informare generală, 

 
La adresa transmisă instituției noastre de către, DEPARTAMENTUL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ - CENTRUL NAȚIONAL PENTRU COORDONARE ȘI 
CONDUCERE A INTERVENȚIEI cu nr. 139305/03.07.2020 și înregistrată de instituția 
primăriei cu nr. 13425 din 06.07.2020, având în vedere publicarea Deciziei Curții 
Constituționale a României nr. 458 din 25.06.2020 în M.Of., partea I, nr. 581 din 
02.07.2020, prind care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. 
(2), teza 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum 
și unele măsuri aferente instituirii carantinei, prevederile legale privind izolarea la Parlamentul și 
Guvernul trebuie să pună în acord aceste prevederi cu dispozițiile Constituției. 

Extras din Ordinul nr. 139305 din 03.07.2020 CENTRUL NAȚIONAL PENTRU 
COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI al Șefului Departamentului pentru Situații 
de Urgență -  Dr. Raed Arafat. 
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- curățarea periodică a suprafețelor de contact (mânere, mese etc.) cu soluție 
dezinfectantă; 

- în cazul apariției simptomatologiei specifice COVID-19, se va accesa numărul unic de 
urgență 112; 

- consultarea periodică a site-urilor oficiale, în vederea informării asupra evoluției 
prevederilor legislative privind limitarea răspândirii îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. 
 
Precizăm ca, toate persoanele beneficiare ale suspendării temporare a măsurii 

de izolare la domiciliu/carantină trebuie informate ca, în situația în care, în 
decursul celor 14 zile de la revenirea în țară sau de la ultimul contact cu un caz 
confirmat, acestea devin pozitive pentru virusul SARS-CoV-2 riscă să intre sub 
incidența legii conform art. 352 din Noul Cod Penal (Infracțiuni contra sănătății 
publice – Zădărnicirea combaterii bolilor) și să sufere consecințele săvârșirii 
acestei fapte. 
 

PREȘEDINTELE CLSU FĂLTICENI 
Primar, 

Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
 
 
 
 
 
Întocmit, 

Responsabil 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Ref. princ. COŢOFREI Vasile 
 

  
 
 
 

 Redactat:  

 Inspector asistent SVSU  

 Ing. Giosanu Petru Ovidiu 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
NOTA: Se publică pe site-ul  oficial al Primăriei și/sau socializare,  pentru informarea generală a populației. 
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