ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
COMUNA SUHAIA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTÃRÂRE
privind Constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile si aprobarea unor
masuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de infectia cu COVID-19, pentru
localitatea Suhaia, judetul Teleorman
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUHAIA, JUDEŢUL TELEORMAN,
întrunit în şedinţă în data de 06 aprilie 2021, având în vedere :
In conformitate cu:
- Prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile art. 2 lit. a,d, si j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 si art. 11 din OUG nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului pentru Situatii
de Urgenta al judetului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/ 24.02.2015
- Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc
- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii
publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata si ale Legii nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata
- Ordinul ministrului sanatatii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor
de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2
- HG nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei
incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
modificata si completata prin HG nr. 348/25.03.2021
-

Ordinul nr. 313 /26.02.2020 al Ministerului Sănătăţii pentru instituirea măsurii de carantină a
persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţional determinată de infectarea
cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SUHAIA
Hotărăşte:
Art. 1. Având în vedere ca la nivelul localitatii Suhaia, rata incidentei este de 5,98, se
interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si
duminica in intervalul orar 20.00 – 05.00, cu urmatoarele exceptii:
a) Deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de
desfasurare a activitatii profesionale si inapoi
b) Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta,
precum si pentru achizitionarea de medicamente

c) Deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor
varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie.
d) Purtarea mastii ramanand obligatorie atat in spatii inchise cat si in spatii deschise.

Art. 2. (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara
activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa
isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 05.00 – 21.00
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii
economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/
prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi
desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 05.00 – 18.00.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in intervalul orar 18.00 – 05.00, operatori
economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Art. 3.1. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in
domeniul salilor de sport si/sau fitness, a barurilor si restaurantelor, jocurilor de noroc si pariuri
sportive.
3.2. Slujbele religioase cu caracter privat (nunti, botezuri, inmormantari) se
desfasoara in lacasurile de cult, cu participarea a maxim 16 persoane (nr. ce include si persoanele
care oficiaza slujba religioasa).
Activitatea de consiliere a cetățenilor se va desfășura telefonic de către salariații instituției
cu atribuții în acest sens, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul
instituției.
Art. 4. În perioada prevăzută la art. 1 din prezenta, cetățenii se pot adresa instituției prin
alte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției, respectiv la:
Fax: 0247.451.474
Email: suhaia_tr@yahoo.com
Poștă sau serviciu de curierat rapid cu confirmare de primire.
Art. 5. Activitatea de primire a petițiilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor
poștale, al adreselor de e-mail precizate la art. 4.
Art. 6.1. Accesul persoanelor din afara instituției a căror prezență este absolut necesară
pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în sediul Primăriei Comunei Suhaia, Județului
Teleorman, se realizează numai pe Poarta de acces.
6.2. La Compartimentul taxe și impozite locale și la casieria Serviciului public apă-canal se
desfasoara activitatea la ghișeul primăriei.
Art. 7.1. Se va afișa la intrare şi în cele mai vizibile locuri din instituție a regulilor de
conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în Primăria Suhaia, cu
privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2.
7.2. Tuturor persoanelor care intră în instituție (atât salariați, cât și terți) li se va lua
temperatura corporală, iar dacă aceasta este mai mare de 37,3 nu li se va permite intrarea,
urmând să se adreseze medicului de familie.

Art. 8. Salariații instituției care au suspiciune/cunoștință despre faptul că au intrat în
contact cu persoane diagnosticate/posibil contaminate cu coronavirusul SARS-CoV-2, au obligația
de a notifica, imediat, medicul de familie, cu privire starea medicală generală, precum și de a
informa conducerea instituției prin intermediul șefului ierarhic (telefonic sau prin alte mijloace
electronice de comunicare). Această măsură se aplică și pentru cazurile de carantină sau
autoizolare.
Art. 9. În perioada prevăzută la art. 1, corespondența instituției cu instituțiile publice și
autoritățile publice se va realiza pe cât posibil în format electronic, respectiv prin fax și email.
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor de pe raza localității, agenților
economici de pe raza comunei Suhaia și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul
Primăriei Suhaia li pe site-ul primăriei www.primariasuhaia.ro.
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