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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. 5 și 6/30.03.2020 

publicate în M. Of. nr. 262/31.03.2020 emise de Ministerul 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 02.04.2020 ora 

14.00, conform adresei de convocare nr. 7699/1 din 01.04.2020. 

Ținând cont de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de 

Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 16 din 30.03.2020 și luând în considerare necesitatea 

luării de noi măsuri în regim de urgență la nivelul UAT Fălticeni, membrilor și consultanților din 

cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență li s-a propus adoptarea acestora, conform 

comunicării în scris a ordinii de zi, prin intermediul canalelor de comunicaţie fax, e-mail și a 

grupului format privind comunicare electronică a mesajelor. 

 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 Ordonanțelor Militare nr. 5 și 6/30.03.2020 emise de Ministerului Afacerilor 
Interne publicate în M. Of. nr. 262/31.03.2020, 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art. 1 

 În zilele de Vineri - 03.04.2020, Sâmbătă - 04.04.2020 și Luni - 06.04.2020, personalul 
angajat din cadrul administrației publice locale - Primăria Fălticeni, va efectua dezinfecția 
tuturor străzilor de pe raza municipiului cu sprijinul și în colaborare cu personalul angajat din 
cadrul Direcției de Utilități Publice Fălticeni respectiv Cooperativa Livezile. 

Art. 2 

 În zilele de Vineri - 03.04.2020, Sâmbătă - 04.04.2020 și Luni - 06.04.2020, vor fi 
dezinfectate căile de acces de la intrările în scările de bloc și spațiile (holurile) interioare ale 
acestora precum și mobilierul stradal (bănci, coșuri de gunoi) de pe raza municipiului Fălticeni. 



Art. 3 

 Se va achiziționa în regim de urgență un număr de 400 buc. dispersoare de gel 
dezinfectant și dezinfectantul aferent, dispozitive ce vor fi montate la intrările principale ale 
scărilor de bloc de pe raza municipiului Fălticeni. 

Art. 4 

 La cerere, administrația publică locală - Primaria Fălticeni va efectua cu firmă autorizată 
și personal specializat, dezinfecția spațiilor și clădirilor administrative aparținând instituțiilor 
publice locale abilitate care sunt implicate operativ în acțiunile și activitățile de implementare a 
măsurilor de răspândire a COVID-19, astfel: 

a. Poliției Municipiului; 
b. Substația de Ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță; 
c. Detașamentul nr. 6 Jandarmi aparținând Inspectoratului Județean de Jandarmi 

Suceava; 
d. Școala de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”; 
e. Detașamentul de Pompieri din cadrul I.S.U. „Bucovina” Suceava; 
f. Sediul administrativ A.P.I.A. Fălticeni. 

Art. 5 

 Conducerea administrației publice locale - Primaria Fălticeni va aloca și aproba fondurile 
necesare pentru realizarea acestor activități de dezinfecție pe raza municipiului. 

Art. 6 

 Administrația publică locală - Primăria Fălticeni va achiziționa echipamente individuale 
de protecției (măști, viziere și mănuși), pe care la va distribui la cerere instituțiilor, astfel: 
Poliției Municipiului, Substația de Ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță, 
Detașamentul nr. 6 Jandarmi aparținând Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, 
Școala de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”, Detașamentul de Pompieri din cadrul 
I.S.U. „Bucovina” Suceava și la Poșta Română - filiala locală. 

Art. 7 

 Se împuternicește Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență - primar 
Gheorghe-Cătălin Coman să propună Consiliului Local Fălticeni o rectificare bugetară pentru 
alocarea fondurilor necesare în vederea derulării în condiții optime și punerii în practică a 
tuturor activităților propuse și necesare implementării măsurilor privind diminuarea răspândirii 
și infectării cu COVID-19 în rândul populației municipiului. 

Art. 8 

 SC GOSCOM SA Fălticeni va asigura și efectua dezinfecția tuturor punctelor de colectare 
a deșeurilor menajere de pe raza municipiului. 

 

Art. 9 

 Agenția ACET Fălticeni din cadrul ACET SA Suceava pe perioada stării de urgență 
decretate va asigură suport tehnic de specialitate cu personalul din subordine în cazul apariției 
unor probleme majore la instalațiile de canalizare și de alimentare cu apă a scărilor de bloc 
respectiv locuințe proprietate personală de pe raza municipiului. 

 

Art. 10 

 Măsuri stabilite și luate de conducerile și în cadrul instituțiilor publice locale respectiv 
operatorii și agenții economici privind implementarea măsurilor privind diminuarea răspândirii 
și infectării cu COVID-19 în rândul populației cât și a personalului din subordine, conform 
măsurilor stabilite în Ordonanțele Militare emise, sunt: 

(1) Poliția Municipiului Fălticeni în cooperare cu Detașamentul nr. 6 Jandarmi Fălticeni și 
personal din cadrul M.Ap.N. respectiv sprijinite de efective ale Poliției Locale din cadrul 
Primăriei, asigură cu personalul specializat din subordine următoarele acțiuni și activități 
operative pe raza municipiului Fălticeni și în afara acestuia: 
a. verificarea strictă prin filtrul organizat cu echipaje mixte mobile a motivului deplasării 

persoanelor și mijloacelor de transport pe căile de comunicații dar și la intrarea 
dinspre jud. Iași respectiv loc. Roman, în localitatea Drăgușeni jud. Suceava. 



b. verificarea persoanelor izolate la domiciliu de către membrii patrulelor organizate 
zilnic pe 3(trei) schimburi; 

c. verificarea persoanelor și mijloacelor de transport care se deplasează în spațiul 
public pe raza municipiului Fălticeni de către echipele și patrule mixte mobile. 

d. însoțirea mijloacelor de transport cu persoanele ce au sosit din țările declarate de 
INSP, zone roșii respectiv statele care au confirmate peste 500 cazuri de infecție cu 
coronavirus Covid-19 ce tranzitează sectorul administrativ-teritorial cu personal și 
echipaje mixte mobile. 

(2) Ocolul Silvic Fălticeni - Direcția Silvică Suceava: 
a. Efectuează săptămânal dezinfecția spațiilor interioare ale clădirii administrative (în 

fiecare zi de vineri), serviciile fiind contractate de către Direcția Silvică Suceava. 
b. Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică a redus din data de 01.04.2020, programul 

de lucru cu publicul a personalului din cadrul birourilor, la 4 (patru) zile lucrătoare pe 
săptămână cu diminuarea corespunzătoare a salariului și asigurarea permanenței. 

c. Măsuri proprii: 
- s-a modificat programul cu firma care asigură întreținerea (curățenia) în spațiilor 

interioare, personalul de serviciu este prezent de la începerea programului de 
lucru al instituției și igienizează permanent cu soluții antibacteriene birourile, 
holurile, toalete și anexele (preșuri, mânere, uși, geamuri, suprafețe de lucru). 

- corespondența activităților zilnice se poartă pe cât posibil prin mijloacele de 
comunicare electronice disponibile. 

 (3) Pensiunea - Restaurant IRISTAR din mun. Fălticeni, asigură cazarea gratuită a 
personalului medical care încadrează și asigură funcționarea corespunzătoare a Spitalului 
Municipal, a Serviciului de Ambulanță precum și angajaților din cadrul instituțiilor abilitate 
și implicate operativ în implementarea măsurilor din Ordonanțele Militare emise de M.A.I. 

(4) Căminul Colegiului Agricol „Vasile Lovinescu”, asigură cazarea gratuită a personalului și 
angajaților SMURD, pompierilor profesioniști din cadrul Inspectoratului de Situații de 
Urgență dar și a personalului (polițiștilor) din cadrul Poliției Municipiului, aceștia fiind 
implicați în misiuni operative de implementare a măsurilor urgente prevăzute de 
Ordonanțele Militare emise de M.A.I. 
 

PREȘEDINTELE CLSU 
PRIMAR, 

prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea nr. 4 - CLSU Fălticeni 
Anexa la nr. 7699 din 01.04.2020 


