PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI

HOTĂRÂREA NR. 1
din 12.03.2020

A COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
Datorită situației la nivel global dar și evoluția noului coronavirus COVID19 la nivel național,
județean implicit local, în baza documentelor emise de CNSU și transmise de Instituția Prefectului Județul Suceava, 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 12.03.2020 ora 14.00, în sala de ședință „Iorgu Radu˝ din clădirea
sediului administrativ, având ca invitații managerii și administratorii marilor unități de alimentație
publică de la nivel local precum și a principalului operator de transport de persoane la nivel
internațional și local.
Luând în considerare planul de măsuri stabilit în cadrul ședinței de convocare în regim de
urgență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni din 12.03.2020, conform
Procesului verbal întocmit și înregistrat cu nr. 6586/12.03.2020,
și având în vedere:
- 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;
- Hotărârea nr. 5 din 05.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv
Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a CNSU și Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 privind aprobarea Hotărârii

nr. 9 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României
a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRĂȘTE
Art. 1
În vederea prevenirii răspândirii infecției în rândul cetățenilor municipiului cu COVID19, se
instituie următoarele măsuri urgente pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, până la
apariția unor noi reglementări legislative, organizatorice și activități operative implementate și
transmise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență denumit CNSU, astfel:
1. Monitorizarea activităților cu public numeros și intensificarea acțiunilor preventive în spațiile
cu aflux mare de persoane, cum ar fi: autogări, piețe agroalimentare, bazar, muzee și centre culturale,
în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării tuturor regulilor privind
sănătatea publică și măsurilor dispuse de autoritățile competente în gestionarea situaților de urgență.
2. Monitorizarea acțiunilor și activităților de publicare a afișelor și pliantelor cu reguli și măsuri,
informații și mesaje, obligatoriu elaborate de specialiștii Institutului Național pentru Sănătate Publică
denumit INSP și avizate de Ministerul Sănătății, comunicate și transmise de Direcția de Sănătate
Publică (DSP) - Suceava către instituția noastră, pentru prevenirea panicii în rândul cetățenilor.

3. Interzicerea tuturor activităților până la data de 31.03.2020, care presupun participarea unui
număr mai mare de 200-1000 de persoane. Pentru activitățile care presupun participarea de 100-200
de persoane măsura va fi adoptată la nivel local pentru fiecare eveniment în parte, doar cu avizul
prealabil al DSP - Suceava. Pentru desfășurarea activităților, reuniunilor și/sau manifestărilor cu un
număr de sub 100 de persoane măsura va fi adoptată la nivel local cu consultarea prealabilă a DSP Suceava la momentul solicitării, până la apariția unor noi reglementări ale instituțiilor abilitate.
4. Restricționarea până la data de 31.03.2020 a tuturor activităților culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane cu
posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția zilnică a numărului de persoane depistate infectate cu
COVID19 la nivel național și local. În cazul înmormântărilor depunerea defuncților se va face doar în
spațiile amenajate în acest sens ale prăznicarelor până la apariția unor noi reglementări ale instituțiilor
abilitate.
5. Se instituie obligativitatea pentru unitățile de alimentație publică indiferent de spațiul
destinat/ deținut (ex. hypermarket, super market, market, magazine de cartier etc.) de a lua măsuri
stricte în privința:
- dezinfecției frecvente a tuturor suprafețelor expuse (cărucioare, balustrade, coșuri de
cumpărături, clanțe de uși, grupuri sanitare, butoane - mânere de acces) care necesită
manevre și utilizări multiple de către un număr mare de persoane;
- instituirea de măsuri de prevenire concrete privind evitarea aglomerării de persoane, în special
în zonele caselor de marcat a spațiilor comerciale.
6. Interzicerea accesului vizitatorilor și aparținătorilor în spitale, cămine de bătrâni și centre
sociale etc. Obligativitatea de a lua toate măsurile suplimentare necesare de dezinfecție, ventilație și
curățenie, permanent în aceste spații.
7. Convocarea în regim de urgență a membrilor Consiliului Local pentru luarea hotărârii privind
suplimentarea și stabilirea fondurilor bugetare, procedurilor și materialele specifice de dezinfecție a
tuturor clădirilor și spațiilor aparținând instituțiilor de învățământ la nivel local, până la apariția unor noi
reglementări ale instituțiilor abilitate.
8. S-a hotărât achiziția suplimentară de echipamente specifice de protecție individuală a
angajaților, respectiv dezinfectanți, mănuși și măști, pentru perioada următoare.
9. S-a luat hotărârea ca toate clădirile și spațiile din subordinea Primăriei respectiv Consiliului
Local să fie dezinfectate în regim de urgență cu substanțe specifice avizate. Fondurile necesare vor fi
asigurate prin suplimentarea fondurilor de la bugetul local.
10. Activitatea de relații cu publicul din cadrul sediului administrativ al primărie să fie
suspendată în ziua de luni, 16 martie a.c. pentru a se evita eventualele intoxicații în rândul angajaților/
funcționarilor primăriei și publicului vizitator cu substanțe volatile în urma procesului de dezinfecției
stabilit conf. art. 1 alin. 8.
Art. 2
În vederea prevenirii și transmiterii infecției cu virusul COVID19, se recomandă:
1. Să evite să se întâlnească în locuri aglomerate (ex. bar/ pub, cafenele, restaurante,
magazine, etc.).
2. Transportul cu/în mijloacele de transport să se facă la jumătate din capacitatea acestora (ex.
dacă un microbuz are capacitatea de 18+1 locuri - să fie acceptați 9 călători).
3. Cetățenii municipiului, să evite pe cât posibil ieșirile din raza administrativ-teritorială, dacă nu
sunt strict obligatorii și necesare unor nevoi care nu suferă amânare.
4. Se suspendă activitatea specifică în spațiile și clădirile administrative din Piața Agroalimentară a municipiului Fălticeni în perioada 14.03-16.03.2020 pentru activități specifice de
dezinfecție, conform Hotărârilor emise de CNSU - luate la recomandarea instituțiilor abilitate privind
sănătatea publică.
Art. 3
Poliția Municipiului Fălticeni împreună cu angajați din cadrul detașamentului de Jandarmi și cu
personalul din cadrul Direcției de Poliție Locală, vor lua măsuri de monitorizare și de identificare a/în
zonelor aglomerate ale municipiului (magazine baruri, cafenele, restaurante, spații publice, etc.) a
persoanelor intrate recent în țară, conform informărilor DSP - Suceava și a listelor în care sunt înscrise
persoanele/ cetățenii sosiți din zona roșie indiferent de mijlocul de transport folosit, mai ales după data
de 27.02.2020.

În urma depistării/ identificării acestor persoane, se vor lua măsuri urgente de comunicare către
DSP - Suceava și necesare pentru a evita contaminarea individuală și de grup.
Art. 4
Activitatea de urmărire și sancționare a respectării măsurilor de izolare/ autoizolare la domiciliu,
conform declarației pe proprie răspundere model aprobată prin Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a CNSU
a persoanelor/ cetățenilor la adresele de domiciliu comunicate de către DSP - Suceava, revine în
sarcina Poliției Municipiului, Detașamentului de Jandarmi Fălticeni, Direcției de Poliție Locală respectiv
Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei.
Art. 5 Poliția Locală și personalul Direcției de Asistență Socială va menține legătura cu
persoanele izolate la domiciliu în vederea stabilirii condițiilor în care se pot asigura cele necesare
traiului mai ales acelora care nu au membri de familiei/ rude în apropiere s-au .
Art. 6
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului va
gestiona activitatea de informare și prevenire, astfel:
(1) Prin specialistul în domeniu privind situațiile de urgență din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, respectiv SVSU, va asigura publicarea numărului de cazuri declarate de autoritățile
competente ca fiind infectate cu coronavirus COVID19 pe raza administrativ-teritorială a municipiului
Fălticeni, precum și a numărului de persoane aflate în izolare/ autoizolare la domiciliu respectiv aflate în
carantină.
(2) Prin membrii voluntari ai compartimentelor din cadrul structurii SVSU cu sprijinul angajaților
din cadrul Direcției de Poliție Locală se vor lua măsuri de prevenire și de identificare a persoanelor care
propagă/ generează informații false indiferent de modalitatea/activitatea întreprinsă, privind infectarea
cu coronavirus la nivelul municipiului, având totodată obligația raportării/ informării acestor situații
organelor de cercetare penală, în vederea stabilirii și luării măsurilor ce se impun în materie
contravențională sau penală după caz.
Art. 7
Transmiterea urgentă către Ministerului Sănătăţii a unei noi solicitări de alocare de fonduri,
necesare achiziționării aparaturii şi echipamentelor medicale la noul spital municipal. În situaţia
evoluţiei accelerate a epidemiei de coronavirus COVID19, asigurarea dotărilor pentru noul spital ar veni
în sprijinul autorităţilor medicale, pentru îngrijirea, inclusiv carantinarea unui număr mare de persoane
depistate infectate sau care ar avea de suferit din cauza infectării cu COVID19.
Art. 8
Începând din data de 16.03.2020 se va restrânge accesul și circulația în birourile și spațiul
destinat primăriei pentru toate persoanele care vizitează sediul administrativ indiferent de situație. În
cazuri excepționale cetățenii vor respecta obligatoriu toate măsurile de protecție stabilite de autoritățile
abilitate la acel moment. Măsurile stabilite vor fi puse în aplicare de personalul angajat din cadrul
Direcției de Poliție Locală.
Art. 9
Având în vedere situația răspândirii infecției, prezenta Hotărâre se va afișa public în locurile/
spațiile publicitare special destinate în acest sens din municipiu, se va publica în spațiul web al
Primăriei, se va comunica mass-mediei locale și va fi comunicată/ transmisă prin grija specialistului în
domeniu din cadrul SVSU către managerii, conducătorii, administratorii instituțiilor publice locale cu
atribuții în domeniul situațiilor de urgență respectiv către managerii, conducătorii, administratorii
instituțiilor, operatorilor și agenților economici din mediul privat cu atribuții specifice în caz de situații
de urgență precum și persoanelor cu atribuții în aplicarea ei.
PREȘEDINTELE CLSU
PRIMAR,
prof. Gheorghe-Cătălin COMAN
Hotărârea nr. 1 - CLSU Fălticeni,
Anexa la nr. 6278/ 12.03.2020

