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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă
Dornesu

HOT ĂRÂREA NR.2/ 06.04.2020
pentru stabilirea unor măsuri obligatorii de prevenţie a răspândirii
epidimiologic generat de noul Coronavirus

riscului

În temeiul:
- O.U.G.nr. 21/2004 peivind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
-Ordonanţa Militară Nr.6/30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra
municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă,precum şi a unei zone de protecţie asupra unor
unităţi administrativ teritoriale din judeţul
Suceava.
-Prevederile art.5 din Hotărâea nr.9/05.04.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă Suceava, transmisă cu adresa nr. 374.359/05.04.2020;
HOTĂRĂşTE:

Art.1. În interiorul comunei Dorneşti,instituită zonă de protecţie conform art.2
din Ordonanţa Militară m.6/2020 , in mijloacele de transport şi în toate zonele şi spaţiile publice,
p..I.!!:ţgrgg.mJjjgg.C;g!Q(..cjg_p.!J~ţgfţlţ?_.9..g_urjj.ş_(.9..(!9.Ş.l!/.l!/.g~ţ.l;.g.Q!jgpWrjţ_·Aceste
mijloace de protecţie
constau în: m.~~ţj.~~.p.r.9.ţ~~_ţi_~J..~.ş~rf~J.f~.l~x~,~!ţ~.~r_ţl~.9J.~.~~?ţlm~nţ.9.~~<~ţ~,
Art.2.Conducătorii mijloacelor de transport în comun, n.}J.. vorpermite cetăţenilor
accesul în mijloacele de transport , :@I~.m.ijl~w:~.~.g~.Rr.Qt~~ţj~.mjn.jm.(lJ~.
Art.3.La intrarea în instituţiile publice şi autoritatea publică locală vor fi. asigurate
măsuri de protecţie pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus, respectiv:
a)- asigurarea unui preş îmbibat cu soluţie de dezinfectare-cloramină la intrarea pe calea de acces
principală în clădire;
b)-asigurarea mijloacelor de dezinfecţie prin punerea la dispoziţie personalului propriu şi
persoanelor din exterior care au acces în instituţie, a flacoanelor cu soluţii de dezinfectare şi a
prosoapelor de hârtie;
c)-asigurarea la nivelul instituţiilor şi sediul autorităţii publice locale a cantităţi lor necesare de
săpun antiseptic şi dezinfectant, a materialelor de protecţie -măşti respectiv mănuşi- în cantităţi
suficiente pentru a asigura nevoile angajaţilor,respectiv a persoanelor care intră în instituţie.
Art.4.Prin grija primarului comunei Dorneşti ,drumurile şi trotuarele din comună
se vor dezinfecta periodic cu soluţie de cloramină , cu ajutorul unui utilaj tehnic adecvat.
Art.S.(1 )Administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale şi a locaţii lor în care
există flux de persoane de pe raza localităţii Dorneşti sunt obligaţi să monteze preşuri îmbibate cu
substanţe dezinfectante la intrarea în aceste spaţii.
(2)Conducătoi'ii instituţiilor,autorităţii publice locale,administratorii
şi
deţinătorii de spaţii comerciale şi ai altor locaţii, răspund de implementarea acestor măsuri
preventive la nivelul entităţilor pe care le conduc/administrează.
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Art.6.Măsurile stabilite au caracter de obligativitate şi vor fi aplicate în toate
zonele şi spaţiile publice din comuna Dorneşti judeţul Suceava, de către întreaga categorie de
persoane, indiferent de simptomatologia acestora, începând cu data de 07.04.2020.
Art.7.Centrul operativ cu activitate temporară al comunei Domeşti va disemina
prezenta hotărâre, după aprobare, tuturor membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Domeşti judeţul Suceava, instituţiilor publice, administratorilor şi deţinătorilor de
spaţii comerciale şi ai altor locaţii din comună ,se va afişa la afişierul Primăriei şi se va transmite
în spaţiul public prin toate mijloacele de informare de care dispune.

PREŞEDINTELE
Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă,
Gheorghe LU A
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