PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI

HOTĂRÂREA NR. 6
din 15.05.2020

A COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
Datorită situației evoluției noului coronavirus COVID19 în această perioadă la nivel
județean implicit local și în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice
naționale, ca urmare a declarării „Stării de Alertă” de către premierul României din postura de
Președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență având la bază Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 68 din 14.05.2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile ,
publicată în M.Of. partea I, nr. 391/14.05.2020, și în conformitate cu Hotărârea nr. 24 din
14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de

prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul
SARS-CoV-2, publicată în M.Of. partea I, nr. 395/15.05.2020 emisă de CNSU și transmisă de
Instituția Prefectului - Județul Suceava cu nr. 8835/15.05.2020, 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 15.05.2020 ora 12.00, conform adresei de convocare a ședinței cu nr.
9841 din 15.05.2020.
Ținând cont de evaluarea realizată și având la bază analiza și propunerile Grupului de
Suport tehnico-științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase la nivel național și luând în
considerare necesitatea luării de noi măsuri conform regimului instituit al Stării de urgență, la
nivelul UAT Fălticeni în contextul necesității de creare a condițiilor socio-economice necesare
relansării graduale a economiei locale, membrilor și consultanților din cadrul Comitetului Local
pentru Situații de Urgență, li s-a propus adoptarea acestora, conform comunicării în scris a
ordinii de zi, document anexa la nr. 9841 din 15.05.2020, prin intermediul canalelor de
comunicaţie fax, e-mail și a grupului de muncă alcătuit pentru comunicare organizațională cu
aplicație de comunicarea electronică a mesajelor disponibilă pe smartphone.
și având în vedere,
- prevederile O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- prevederile Hotărârii nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la
nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRĂȘTE
Art. 1

Se stabilesc următoarele reguli și măsuri, pentru a sprijini eficient și oferi un ajutor
concret și siguranță tuturor cetățenilor cât și autorităților implicate, pentru a preveni
răspândirea infecției în mediul comunitar și în zona administrativ-teritorială privind activitățile
comerciale cu amănuntul la redeschiderea BAZARULUI din municipiul Fălticeni, str. Izvor, FN.
Art. 2

Toate măsurile propuse și aprobate de membrii și consultanții CLSU prin această
hotărâre în contextul necesității de creare a condițiilor socio-economice necesare relansării
graduale a economiei naționale, implicit locale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă
adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență
în condițiile prevăzute de Starea de alertă, au scopul de a oferi:
a) sprijin concret populației și punerea în aplicare a măsurilor propuse și respectarea
prevederilor din OUG nr. 68/2020 și a Hotărârii nr. 24/2020 a CNSU privind eliminarea
riscului de răspândire a noului Coronavirus, dar și un mod eficient în desfășurarea
activităților de comercializare a produselor cu amănuntul în Bazarul municipiului Fălticeni;
b) protecție și siguranță în privința răspândirii infecției în rândul comunității cu respectarea
distanțării sociale și a măsurilor de circulație a persoanelor stabilite de autorități.
Art. 3

Toate activitățile desfășurate azi 15.05.2020, prin redeschiderea Bazarului și accesului
în spațiul delimitat a agenților economici (P.F., A.F., I.F.) care desfășoară activități comerciale,
respectiv vânzare cu amănuntul (produse industriale, îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.) s-a
făcut doar pentru activități administrative și de organizare a clădirilor și spațiilor destinate
comerțului în vederea punerii în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la instituirea Stării de
alertă la nivel național.
Art. 4

Toate persoanele, proprietari/deținători de spații de vânzare în incinta spațiul delimitat
al Bazarului au obligația de a lua la cunoștință pe bază de tabel (ex. nume și prenume,
denumire agent economic, data, semnătură), privind însușirea prevederilor din Hotărârea
emisă de membrii CLSU și aprobată de președintele CLSU Fălticeni și puse la dispoziție de
personalul din subordinea aparatului de specialitate al primarului, Direcției Administrația
Piețelor – Primăria Fălticeni.
Art. 5

Programul de lucru cu publicul în Bazar Fălticeni este obligatoriu în intervalul 08.00 16.00.
Art. 6

În acest interval orar în incinta, spațiul delimitat al Bazarului, se vor respecta
obligatoriu, următoarele reguli:
a) Comercianții - agenți economici vor purta mască individuală de protecție cu acoperirea
gurii și nasului.
b) Populația/ cetățenii pe perioada cât se află în incinta, spațiul delimitat al Bazarului vor
purta mască de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.
c) La/ în dreptului vânzătorului/ comerciantului, deținător de spațiu expus de
comercializare a produselor cu amănuntul, nu se vor regăsi/ staționa, în grup, mai mult
de 3(trei) persoane în același timp;

d) Personalul angajat al instituției, personalul agenților economici (P.F., A.F., I.F., I.I.) și
cetățenii vor fi testați de personal dotat cu echipament portabil de măsurare a
temperaturii corporale (termometru cu infraroșu fără atingere/non-contact) la poarta
de intrare/ acces în incinta, spațiul delimitat al Bazarului indiferent de situație.
e) Este interzis accesul tuturor persoanelor indiferent de scopul/ situația cu/în care se
prezintă la intrarea principală a Bazarului, a căror temperatură corporală depistată cu
aparatul portabil de măsurare este mai mare/depășește 37,30C.
f) Este interzisă blocarea căilor de comunicație, respectiv acces și ieșire din incinta,
spațiul delimitat al Bazarului cu autovehicule indiferent de natura, scopul, destinația și
caracteristicile acestora.
g) Accesul se efectuează pe poarta principală de intrare situată pe str. Izvor, iar
ieșirea/evacuarea din Bazar se efectuează pe cele două porți laterale existente,
marcate corespunzător;
h) Spațiile, clădirile comune din incintă, utilizate de personal sau alte persoane (ex.
birouri, spălătoare, dușuri, WC-uri) vor avea asigurate dezinfectanți pentru mâini și
substanțe autorizate pentru asigurarea igienei colective.
i) Se restricționează accesul tuturor persoanelor în incinta, spațiul delimitat al Bazarului
dacă se constată, aglomerarea de persoane și nu se respectă măsurile de distanțare
socială prevăzute de pct. 3 din anexa la Hotărârea nr. 24/14.05.2020 a CNSU.
j) Persoanele/ cetățenii care au fost testate sau au efectuat teste individuale autorizate,
în clinici private sau de stat, specific depistării bolii și confirmate pozitiv, dar și cetățenii
care prezintă simptomatologie specifică de infectare cu noul Coronavirus au obligația,
să informeze/ comunice aceasta în timp util conducerii administrative a Bazarului, în
caz contrar vor fi puse în aplicare sancțiunile prevăzute de legislație privind
zădărnicirea combaterii bolilor.
PREȘEDINTELE CLSU
PRIMAR,
prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Hotărârea nr. 6 - CLSU Fălticeni
Anexa la nr. 9841 din 15.05.2020

