
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

- PRIMAR - 

DISPOZIȚIE 

privind stabilirea unor măsuri de prevenire și limitare a infecțiilor cu 
coronavirusul SARS-COV-2 pe durata stării de alertă/urgență 

la nivelul Primăriei municipiului Fălticeni 

Prof.Gheorghe-Cătălin Cornan - primarul municipiului Fălticeni, jud.Suceava; 
Având în vedere: 
- referatul secretarului general al municipiului înregistrat la nr. 23684 / 

16.11.2020; 
În temeiul prevederilor H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea 
masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 și ale H.G. nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru 
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 ia Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 
octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

În conformitate cu prevederile art. 155, alin.(5), lit b , și ale art. 196, alin.(1), lit. b 
in O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

DISPUN 

Art.1. - Se stabilesc măsurile de prevenire și limitare a infecțiilor cu 
Coronavirusul SARS-COV-2 pe durata stării de alertă/urgență la nivelul Primăriei 
municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
- obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele aflate în 

incinta instituției, pe durata programului de lucru; 
- limitarea programului de lucru cu publicul până la ora 14.00; 
- accesul în Primăria municipiului Fălticeni a persoanelor interesate în rezolvarea 

unor probleme de competența instituției se va face doar prin intrarea principală a 
clădirii, aceștia conformându-se instrucțiunilor ofițerilor de serviciu; 

- interzicerea ieșirii din instituție de către angajații acesteia în timpul programului de 
lucru; prin excepție, se poate ieși din instituție doar în scop profesional și cu 
aprobarea șefului ierarhic superior; 

- toate birourile vor fi dezinfectate de cel puțin 2 ori pe săptămână, în baza unui 
grafic întocmit de administratorul instituției; 

  



 
- aceleași măsuri se aplică și personalului din cadrul Serviciului public comunitar 

local de evidență a persoanei. 
Art.2. - Ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții revine 

persoanelor angajate ale instituției. 
 

 
PRIMAR ,  

prof. Gheorghe-Catălin Coman 

Fălticeni, 16.11.2020 
Nr. 863 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

jr. Mihaela Busuioc 


