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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 23.03.2020 

A COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI 

 

Datorită situației la nivel global dar și evoluția noului coronavirus COVID19 la nivel național, 

județean implicit local, ca urmare a declarării Stării de urgență de către președintele României conf. 

decretului din 16.03.2020 și în baza Ordonanței Militare nr. 1/17.03.2020 publicată în M.Of. nr. 

219/18.03.2020 și Ordonanței Militare nr. 2/21.03.2020 publicată în M.Of. nr. 232/21.03.2020 ale 

Ministerului Afacerilor Interne și transmise de Instituția Prefectului - Județul Suceava, domnul primar 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman în calitate de președinte al CLSU, a convocat în regim de urgență 

membrii și consultanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni, în data de 

23.03.2020 ora 14.00, conform adresei de convocare a ședinței nr. 7138/1/23.03.2020. 

Luând în considerare necesitatea luării de măsuri în regim de urgență, membrilor Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență, li s-a propus adoptarea acestor măsuri, conform comunicării în scris a 

ordinii de zi, înregistrată cu nr. 7138/2 din 23.03.2020, 

 și având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 
Urgență; 

- prevederile art. 10 și art. 21 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 privind Regulamentul-cadru privind 
structura organizațiilor, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 
situații de urgență; 

- prevederile Ordonanței Militare nr. 2/21.03.2020 publicată în M.Of. nr. 232/21.03.2020 și emisă 
de Ministerul Afacerilor Interne. 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art. 1 
Se interzic toate activităților desfășurate în BAZARUL municipiului Fălticeni prin închiderea 

acestuia începând cu data de 22.03.2020, până la apariția unor noi reglementări. 
 
Art. 2 
Se suspendă plata achitării unor chirii către administrația publică locală, astfel: 

1. plata achitării chiriei pentru terasele, spațiile, etc. închiriate pe sectorului domeniului public al 
municipiului Fălticeni, până la apariția unor noi reglementări. 

2. plata chiriei pentru spațiile deținute/ închiriate în BAZAR - mun. Fălticeni, până la apariția unor 
noi reglementări. 
 
Art. 3 
Suspendarea derulării de investițiilor, astfel: 

1. Investițiile care nu sunt urgente se suspendă, iar resursele financiare vor fi redirecționați conform 
nevoilor și solicitărilor primite de la conducerea Spitalului Municipal Fălticeni privind DOTAREA de 
urgență cu echipamente, materiale, tehnică medicală, etc.; 



2. Investițiile care nu au contracte în derulare se suspendă, iar resursele financiare urmând să fie 
redirecționați conform nevoilor și solicitărilor primite de la conducerea Spitalului Municipal 
Fălticeni privind DOTAREA de urgență cu echipamente, materiale, tehnică medicală, etc.; 
 
Art. 4 
Redirecționarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă pentru asigurarea nevoilor de strictă 

necesitate, asigurare cu alimente, medicamente, etc. necesară persoanelor în vârstă, singure, izolate și 
defavorizate. 

 
Art. 5 
În vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 în rândul cetățenilor și tuturor categoriilor 

de personal de pe raza municipiului, se instituie următoarele măsuri și reguli urgente pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, până la apariția unor noi reglementări legislative și 
organizatorice, astfel: 

1. Limitarea accesului persoanelor deținătoare de tarabe și care comercializează produse în 
PIAȚA AGROALIMENTARĂ în așa fel încât numărul acestora să fie redus la jumătate prin alternanță. Se 
va limita accesul cetățenilor în spații închise conform regulilor și măsurilor de stabilite cu privire la 
deplasare, de distanțare socială și protecție individuală, de acces, circulație recomandate și respectarea 
regulilor de dezinfecție și igienă personală și de grup. 

2. Cantina de Ajutor Social din cadrul primăriei va prepara hrană rece pentru persoanele 
defavorizate de pe raza UAT. 

3. Monitorizarea strictă a activităților cu publicul în toate spațiile, clădirile cu aflux mare de 
persoane, din subordinea Consiliului Local și aparatului de specialitate al primarului pentru a prevenii 
răspândirea epidemiologică în rândul personalului a coronavirusului Covid-19. 

4. Monitorizarea acțiunilor și activităților de transmitere către instituțiile abilitate a regulilor, 
măsurilor, informațiilor și mesajelor comunicate și elaborate de instituțiile abilitate și specialiști, pentru 
prevenirea răspândirii epidemiei. 

5. Monitorizarea acțiunilor și activităților privind accesul și circulația cetățenilor/ persoanelor și  
personalului angajat indiferent de situație, conform regulilor și măsurilor stabilite de Ordonanța militară 
nr. 2. 

6. Interzicerea tuturor activităților, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment în 
spații închise la nivel local. În cazul înmormântărilor depunerea defuncților se va face doar în spațiile 
amenajate în acest sens, iar prezența în incinta cimitirelor se limitează la maxim 8 persoane cu 
respectarea măsurilor de distanțare socială și protecție individuală, de acces, circulație recomandate și 
respectarea regulilor de dezinfecție și igienă personală și de grup. 

7. Obligativitatea respectării măsurilor de distanțare socială și protecție individuală, de acces, 
circulație recomandate și respectarea regulilor de dezinfecție și igienă personală și de grup pentru toate 
unitățile de alimentație publică indiferent de spațiul destinat/ deținut (ex. hypermarket, super market, 
market, magazine de cartier etc.) de a lua măsuri stricte în privința: 

- dezinfecției frecvente a tuturor suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de 
cumpărături, clanțe de uși, grupuri sanitare, butoane - mânere de acces) care necesită 
manevre și utilizări multiple de către un număr mare de persoane; 

- respectarea strictă a măsurilor privind aglomerarea de persoane, în special în zonele caselor 
de marcat a spațiilor comerciale. 

8. Activitatea de relații cu publicul din cadrul sediului administrativ strict monitorizată, rezumată 
doar la activități și deplasări justificate în mod clar pentru a se evita infectarea și transmiterea 
coronavirusului la alte persoane. 

9. Obligativitatea aplicării și respectării tuturor măsurile de protecție și dezinfecție individuală a 
personalului și asigurarea echipamentelor specifice de lucru la tot personalul din cadrul tuturor 
societăților, operatorilor și agenților economici care colectează manipulează și depozitează materiale, 
echipamente indiferent de natura acestora, conform măsurilor stabilite în Ordonanțele Militare emise și 
a măsurile operative specifice stabilite și punere în aplicare la nivel județean/ local de către Instituția 
Prefectului - Județului Suceava și DSP - Suceava; 

 
Art. 6 
În vederea prevenirii și transmiterii infecției cu virusul COVID19, se recomandă: 
 



 
1. Cetățenii municipiului, să evite pe cât posibil ieșirile din raza administrativ-teritorială, dacă nu 

sunt strict obligatorii și necesare unor nevoi care nu suferă amânare. 
 

Art. 7 
Activitatea de monitorizare și sancționare a îndeplinirii respectării măsurilor de izolare/ autoizolare 

la domiciliu, revine în sarcina forțelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Poliției 
Municipiului, structurii de Jandarmi locală, Direcției de Poliție Locală) respectiv Direcției de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei și Medicilor de familie din cadrul cabinetelor medicale autorizate. 

 

Art. 8 
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului va 

gestiona activitatea de informare și prevenire prin specialistul în domeniu, privind situațiile de urgență 
la nivel de UAT. Va asigura comunicarea și transmiterea operativă a datelor și informațiilor de interes 
general pentru populație, dar și pentru/către celelalte structuri abilitate și cu atribuții în situații de 
urgență. 

 

Art. 9 
Programul de lucru cu publicul pentru administrația publică locală se desfășoară în intervalul orar 

08.00 - 14.00, iar în intervalul de la 14.00 - 16.00 muncă la domiciliu. 
 
 
 

PREȘEDINTELE CLSU 
PRIMAR, 

prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea nr. 2 - CLSU Fălticeni, 
Anexa la nr. 7138/ 23.03.2020 


