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HOTĂRÂRE nr. 1 din 10.03.2020 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus. 

 

              În baza prevederilor   din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă și a H.G.R. nr. 1.491/2004 pentru  aprobarea  Regulamentului  
cadru  privind  structura  organizatorică,  atribuţiile, funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi   centrelor 
operative  pentru   situaţii  de  urgenţă,  

Comitetul Local pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

 În cadrul ședinței, din data de 10.03.2020, au participat membrii Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență și consultanții din comitet, iar în urma dezbaterilor, s-au decis următoarele: 

1. Se aprobă, în perioada 11 – 22 martie 2020, suspendarea activității din cadrul Creșei orășenești; 

2. Se aprobă, până la data de 31.03.2020, suspendarea tuturor activităților culturale și sportive pe 
raza orașului, excepție făcând competițiile de seniori, care se vor desfășura fără spectatori; 

3. Se aprobă, instituirea obligației ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete 
materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), 
dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, 
birouri, etc.); 

4. Se aprobă, instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică ( ex. hyper-market, super 
market, market, magazine de cartier, etc.) de a lua măsuri în privința: 

- dezinfecției frecventă a suprafețelor expuse (cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de 
uși), în special în zona caselor de marcat; 

- instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale; 

5. Se aprobă, implementarea unui proiect menit să protejeze populația și să ofere cetățenilor o 
metodă eficientă de igienă în mijloacele de transport în comun. Astfel, în toate autobuzele 
companiei de transport public local au fost montate dispensere cu dezinfectant pentru mâini și 
instrucțiuni de folosire. Astfel de dispozitive au fost montate și în incinta Primăriei, la serviciile de 
relații cu publicul.   
Îi rog pe responsabilii tuturor unităților publice și private să ia în considerare toate măsurile 
cuprinse în acest comunicat.  

În contextul actual este foarte important să luăm măsuri concrete de protejare a populației, pentru a 
minimaliza posibilitatea răspândirii virușilor și a bacteriilor.  

 

Președinte C.L.S.U. 

Moldovan Ioan Cristian 


