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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 nr. 195 din 16.03.2020 respectiv Decretul nr. 240 din 

14.04.2020 de prelungire a acesteia, în baza Ordonanței Militare emise de Ministerul Afacerilor 

Interne primite de la Instituția Prefectului - Județul Suceava, și luând în considerare ACORDUL 

semnat între Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 4193/12435 din 

15.04.2020, 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 15.04.2020 ora 12.00, conform adresei de 

convocare nr. 8466/1 din 15.04.2020. 

Având în vedere estimările recente ale specialiştilor referitoare la extinderea pandemiei 

în următoarele două săptămâni, pentru a spori măsurile de prevenire a infecţiei cu noul 

coronavirus, a fost semnat Acordul Patriarhiei Române şi Ministerului Afacerilor 

Interne, din data de 14 aprilie 2020, astfel, luând în considerare măsurile stabilite în 

Acordul semnat între cele două părți, a fost  necesară stabilirea 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 unor reguli și măsuri la nivel local, care: să vină în 

sprijinul concret al populației, clericilor și reprezentanților voluntari ai bisericii creștin-ortodocse 

cât și forțelor de ordine implicate în punerea în aplicare a măsurilor propuse și respectarea 

prevederilor din ordonanțelor militare privind eliminarea riscului de răspândire a noului 

coronavirus, dar și un mod eficient în ceea ce privește distribuirea luminii sfinte cetățenilor 

municipiului; protecție și siguranță în privința răspândirii infecției în rândul comunității cu 

respectarea distanțării sociale și a restricțiilor de circulație stabilite și impuse de autorități, 

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 respectând, 

- 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 perioada 17.04. - 20.04.2020, Agenția Fălticeni ACET S.A. asigură cu personal tehnic de 
specialitate organizați în echipe de intervenție, remedierea avariilor accidentale în cadrul sistemului de 
captare, distribuție apă și canal-epurare. 

 
Art. 2 

 Administrația locală - Primăria municipiului Fălticeni, va achiziționa un număr de 800 buc. 
lumânări tip candele cu capac - cu fonduri de la bugetul local, pentru a asigura distribuirea pe 
raza administrativ-teritorială a „Luminii Sfinte” către populației, în mod organizat de către personalul 
clerical și voluntar desemnat, supravegheat de personalul forțele de ordine care va urmări respectarea 
prevederilor din ordonanțelor militare privind eliminarea riscului de răspândire a noului coronavirus; 
 

a) Se organizează echipe/echipaje mixte, care vor distribui lumina sfântă către întreaga 
populație în funcție de apartenența și organizarea  parohiilor, - în număr total de 12, 
conf. pct. a și b, formate din câte: 

a1) - 1(un) voluntar - reprezentant din cadrul fiecărei parohii de pe raza municipiului care 
va distribui lumina către populație sau la cerere către cetățeni; 

împreună cu 
a2) - 1(un) - reprezentant al forțelor de ordine (Poliția locală) cu misiunea de a urmări 

respectarea prevederilor din ordonanțelor militare privind eliminarea riscului de 
răspândire a noului coronavirus; 

 

b) Personalul component al echipelor/echipajelor mixte organizate și stabilite vor respecta 
măsurile de distanțare socială specificate în aceste condiții și care se obligă de a nu intra în 
contact cu populația indiferent de situație, respectiv vor purta în mod obligatoriu echipament de 
protecție specific, format din:- mască de protecție a căilor respiratorii (gură și nas), mănuși de 
protecție, viziere de protecție. 

c) Personalul voluntar desemnat de fiecare parohie, conform punctului 4 din ACORD, va avea 
asupra lor cartea de identitate şi, ca semn distinctiv, banderolă albă pe braţ, precum şi un 
ecuson cu date de identificare, ștampilat de parohie. 

 

Art. 3 
 Distribuirea Luminii Sfinte se va face în intervalul orar 2400 - 0030 , al zilei de sâmbătă 
noaptea spre duminică, de către personalul clerical și voluntarii desemnați de fiecare parohie în 
baza organizării parohiale - pe sectoare de blocuri și străzi, în următoarea formă/ modalitate de 
organizare, specificată mai jos: 

a) la blocuri - la fiecare intrare de scară de bloc va fi înmânată către un reprezentant 
desemnat de Asociaţia de proprietari sau de chiriaşi, care va purta echipament de protecţie 
(mască şi mănuşi), o lumânare aprinsă tip candelă cu lumina sfântă preluată de personalul 
clerical și/sau voluntarul desemnat din cadrul parohiei; În acest caz se va proceda astfel: 
locatari scării de bloc vor lua lumina sfântă pe rând - de la candela aprinsă cu capac lăsată 
reprezentantului scării de bloc în intervalul amintit mai sus. 
Locatarii sunt obligați să-și aprindă pe rând candele/lumânările proprii, în intervalul 
precizat cu respectarea regulilor de distanțare socială și a măsurilor de protecție individuală.  

b) la gospodării - locuințe tip case/vile proprietate personală, credincioșii situați pe străzile 
ce sunt arondate parohiilor vor primi lumina sfântă de la personalul clerical și/sau personalul 
voluntar în intervalul menționat mai sus fără a se deplasa în afara locuinței. În acest caz se 
va proceda astfel: un membru al familiei din fiecare casă/vilă cu lumânare/candelă, va 
aștepta în intervalul menționat în pragul casei, fereastră sau proximitatea gospodăriei/ 
proprietății, să preia sau să-și aprindă lumânarea/candela proprie cu lumina sfântă distribuită 
de personalul clerical și/sau personalul voluntar desemnat din cadrul parohiei. 

c) În ambele cazuri de mai sus, membrul familiei / persoana desemnat(ă) va purta 
obligatoriu echipament de protecție individual, respectiv mască de protecție a căilor 
respiratorii (gură și nas) și mănuși de protecție a mâinilor. 



d) Este interzisă deplasare altor persoane cu excepția cazurilor enunțate mai sus, în afara 
proprietății, locuinței sau gospodăriei. 

 
 
 
 

PREȘEDINTELE CLSU 
PRIMAR, 

prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
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