JUDEŢUL SIBIU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMĂRIA COMUNEI POPLACA

Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
adoptată în cadrul şedinţei din data de 16.03.2020
Nr. 1 din 16.03.2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005 şi H.G. nr.
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS- CoV -2 și adoptării
măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență,
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:

Art.l Sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice -activități publice sau private în
incinte sau aer liber,indiferent de numărul de participanți și în incinta parcurilor de joacă
până la data de 31.03.2020 (cu posibilitate de prelungire).
Art.2. Accesul în incinta primăriei va fi limitat și doar pentru situații de urgență, o singură
persoană în fiecare birou, cu perioadă de staționare de maxim 15 minute și păstrarea
distanței de minim 2 metri față de persoanele din jur, evitându-se contactul.
Art.3. Solicitările,petițiile sau cererile se vor transmite prin poștă electronică,iar acolo
unde se impune depunerea unor documente în original,acestea vor fi transmise în regim de
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Pentru corespondența electronică se va
utiliza adresa de e-mail p_poplaca@yahoo.com iar alte informații vor putea fi solicitate la
nr. de telefon 0269/573101 și nr. de fax.0269/573100,următoarele interioare:
11 – primar
12 – viceprimar
13 – secretar ; stare civila
14 – impozite si taxe
15 – registru agricol
16 – asistenta sociala
17 – contabilitate
18 – SVSU
Art.4 Accesul în incinta primăriei a persoanelor care prezintă simptome de infecție
respiratorie este interzis.
Art.5. Suspendarea audiențelor din cadrul Primăriei comunei Poplaca în perioada 16.03.2020
– 31.03.2020 .( cu posibilitate de prelungire).

Art.6. Oficierea căsătoriilor se va realiza cu respectarea normelor privind protecția
angajaților cât și a persoanelor prezente la eveniment,astfel se permite accesul în locația
respectivă a unui nr. de 4 persoane, respectiv, mirii si 2 martori.
Art.7. Suspendarea închirierii Caminului Cultural în perioada 16.03.2020- 31.03.2020 ( cu
posibilitate de prelungire) indiferent de evenimentul programat și a numărului de participanți.
Art.8. Toate lăcașurile de cult vor respecta măsurile impuse de autorități pentru evitarea
contaminării,luând toate măsurile necesare pentru protecția enoriașilor.
Art. 9. Restricționarea accesului public la activitățile și ședințele publice ale autorităților
locale.
Art.10. Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure materialele
destinate igienei personale( săpun,prosoape de hărtie),dezinfectant la intrarea în instituție.
Art. 11. Se instituie obligația pentru unitățile de alimentație publică de a asigura dezinfecția
frecvență a suprafețelor expuse( clanțe de uși,balustrade), precum și evitarea aglomerării de
persoane, în special în zonele caselor de marcat.
Art.12. Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție de evoluția situației.
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