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Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Dorneşti, judetul Suceava;
În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus COVID 19 în cadrul comunităţii
de pe raza UAT .Domeşti,judeţul Suceava;
Având in vedere:
-OUG. nr. 21/2004 privind SistemulNaţionalde Managemental Situaţiilorde Urgenţă;
-HG.nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile,funcţionareaşi dotarea comitetelorşi centrelor operativepentru situaţii de urgenţă;
-H.G. nr. 557/2016privind managementulsituaţiilorde risc;
-Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României.
-Ordonanţa militară nr.l din data de 17.03.2020 privind unele măsuri de primă ugenţă care
privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri.
-Hotărârile nr. 6/09.03.2020 si nr. 7/11.03.2020 a ComitetuluiNaţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă;
-Hotărâre nr. U/17.03.2020aComitetuluiNaţionalpentru SituaţiiSpeciale de Urgenţă;

ART.l.Se suspendă activitatea de servire şi consum a produselor alimentare şi băuturilor
alcoolice şi nealcoolice,organizată de restaurante, cafenele sau alte localuri publice , în
spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei;
ARL2.Este permisă organizarea de către unităţile economice de profil a activităţilor de
comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu presupun
rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum şi cele de tip*drive-in*, room
service* sau livrare la client;
ARI.3.Se suspendă toate activităţile culturale,ştiinţifice,artistice,religioase,sportive,de
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală.realizată în
spaţii închise.
ART.4.Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune
participarea a peste 100 de persoane ,în spaţii deschise;
ARL5.0rganizatorii evenimentelor organizate şi desfăşurare în spaţii deschise, ce presupun
participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligaţi să dispună măsuri care să asigure
distanţa de minimum 1metru între participanţi;
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ART.6.(1)Se interzice persoanelor izolate la domiciliu,carantinate sau internate, ca măsură de
prevenire a răspândirii COVID-19 , să iasă din locaţieile în care acestea au fost plasate,fără
aprobarea autorităţilor competente
(2)Măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării
Ordonanţei militare .
ARI.-'Z~Unităţile de alimentaţie publică care funţionează pe raza localităţii Dorneşti au
obligaţia de:
- a lua ffi~lJrt __ Q.~__ s;l_e~infeqig trecventă a suprafeţelor expuse (coşuri de cumpărături,
balustrade, clanţe de uşi, grupuri sanitare);
- a institui măsuri de evitare a aglomerării de persoane, în_~p-e..c;:ic;l]. __ in__ ZQna__caselor__ de
marcat a spaţiilor comerciale;
Aceste măsuri se vor implementa în 24 de ore de la primirea prezentei hotărâri, iar UAT
Dorneşti va iniţia controale, pentru a verifica dacă agenţii economici respectă prevederile
Hotărârii nr. 6/09_03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.
ART.8.Instituţiile publice şi private vor asigura la toalete, materialele destinate igienei
personale (săpun, prosoape hârtie), vor lua măsuri de dezinfecţie frecventă a clanţelor de uşi
si suprafeţelor expuse (mese, birouri, balustrade, grupuri sanitare, etc)
ART.g.Se va analiza posibilitatea desfăşurării muncii la domiciliu pentru o parte din
personal, unde este posibil.
ART.IO.Pe durata stării de urgenţă,se interzice publicul în sediul primăriei sau în instituţiile
din subordinea consiliului local, se ajustează programul de lucru pentru evitarea unei distanţe
mai mici de 2 metri între persoane prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, se
evită fluxul de personal ,fiecare funcţionar desfăşoară activitatea în biroul său şi comunică
pe linia telefonică internă, pentru a se evita pe cât posibil contactul direct între persoane.
ARLlljn mod obişnuit se va opta pentru modalitatea de comunicare cu Primăria comunei
Dornesti astfel:
-prin poşta electronică,laadresa: primariadorneşti@yahoo.com
-prin telefon ori Fax.nr. 0230568217.

ART.12. Pentru rezolvarea unor cazuri urgente, Primăria comunei Dorneşti îşi adaptează
unele prQ~e_cl:lJd__ de_lll_<;:rn_Q.ţ_p-ţJbllqg __ ~tjel:
-Stare civilă -reduce programul de lucru cu publicul la l!:lţ_e_r_V__9I_!:!l_o_['!f j)a:QQ_ -:._ll_;_Oj)_şi doar
p.~JJ..W-!_~g(_~rjfţ?__(;Wg_p.fţ?_?jnţ~_Um?_IJ_ţ~_;

-Compartimentul financiar-contabil (contabilitate,imp.şi taxe, casierie)-reduce p rogram u I
de lucru cu publicul I alnjElfy_alul Qf!!_r_OJ3j)Q 12_;_Oj)~
-Compartimentul agricol şi urbanism - reduce programul de lucru cu publicul la iDteJ:.vi!I_~1
Qri!r:_QŞj)Q !_2_;_Oj)~
-Compartimentul asistenţă socială - reduce programul de lucru cu publicul la iDteJ:.vi!I_~1
Qri!r:_O_Şj)Q= 12_;_Oj)_şl_n_!l_yq_'!1'!lllfllCţ}JS!_ g_n_ff]_eţ_e_ŞQ_cp!g lP.ilQl11i0_I!!:Ii_
ARI.13.Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţ(SVSU) cu membrii acestuia va fi informat
şi pregătit pentru eventualele acţiuni ce pot interveni în această perioadă (actualizarea
datelor de contact,verificarea canalelor de comunicaţii,pregătirea echipamentelor de care
dispun).
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ART.14.Sunt suspendate temporar _9.ll_cll~nţ~l~__<;:ll__publicul în cadrul Primăriei comunei Dorneşti
până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.
ART.15.Toate adaptările procedurilor de lucru cu publicul vor fi operate imediat si au termen
de aplicare până în data de 31.03.2020, cu prelungire automată înjuncţie de evoluţia situaţiei.
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ClSU, Instituţii publice, agenţi economici, lăcaşe de cult , şcoli,

ente primărie.

