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HOTARARE 

Privind aprobarea masurilor suplimentare de combatere a noului Coronavirus 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Lunca llvei, intrunit astazi 11.03.2020, ora 14.30 in 
sedinta de indata, 

Avand in vedere 

Hotararea nr.4/10.03.2020 privind aprobarea masurilor suplimentare de combatere a 
noului Coronavirus 
Art. 155 alin (5) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

- Art.7 si art. 12 din Ordonanta de Urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situa Iii lor de Urgenta , cu modificarile si completa rile ulterioare
Hotararea nr. 5 din 09.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta
privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus
Hotararea nr.6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico- stiintific privind gestionarea
bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei
Hotararea nr.7 din 07.03.2020 a Grupului de suport tehnico- stiintific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romaniei
Hotararea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico- stiintific privind gestionarea
bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei
Hotararea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta
privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

ln temeiul prevederilor art.10 alin 3 din Anexa la Hotararea nr.1491/09.09.2004 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru privind structura organizatorica , atributiile, functionarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta 

HOTARASTE: 

Art.1. Sistarea oricăror activităţi în aer liber şi nu numai, cu afluenţă mare de persoane, 
în contextul riscului ridicat de răspândire a infecţiei cu Coronavin1s, până în data de 31.03.2020, 
cu posibilitatea de prelungire dacă este cazul. 

Art.2. Restricţionarea activităţilor culturale , artistice, religioase, sportive şi divertisment, 
în spaţii închise, cu participarea a peste 100 de persane, până în data de 31.03.2020, cu 
posibilitatea de prelungire. 



Art.3. ln contextul suspendării procesului de învăţământ în unităţile şcolare în perioada 
11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirie, în funcţie de evoluţia situaţiei, se vor suspenda 
activităţile în care sunt implicaţi un număr însemnat de elevi (şcoala altfel, excursii, cursuri etc.). 

Art.4. Se aprobă instituirea obligaţiei pentru unităţile de alimentaţie publică (market , 
magazine, etc.) de a lua măsuri în privinţa: 

-dezinfecţiei frecvente a suprafeţelor expuse ( balustrade, coşuri de cumpărături, clanţe
de uşi, grupuri sanitare, etc.). 

-instituirii de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor
de marcat, în spaţiile comerciale. 

Art.5. Toate instituţiile publice şi private au obligaţia de a asigura la toalete material 
destinat igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecţia frecventă 
a clanţelor, uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse (mese conferinţe, birouri, balustrade, etc). 

Art. 6. Se restricţionează accesul persoanelor în primărie în număr limitat şi numai după 
realizarea măsurilor de dezifecţie efectuate sub coordonarea personalului primăriei. 

Art.7. Toţi cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Lunca llvei, care se întorc din 
străinătate din zone cu risc, au obligaţia să anunţe primarul comunei Lunca llvei , medicul de 
familie din comună şi Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud despre sosirea în localitate, 
să rămână la domiciliu şi să evite întâlnirea cu alţi membri ai familiei sau cu vecinii, pentru o 
perioadă de 14 zile, timp în care sunt monitorizaţi la domiciliu. 

Art.8. Asigurarea fluxului decisional-infomaţional, colaborându-se cu DSP Bistriţa-
Năsăud şi Postul de Poliţie Lunca llvei. 

Art.9. Se stabileşte programul cu publicul al Primăriei comunei Lunca llvei în perioada 
16.03.2020-27.03.2020 între orele 9:00-12:00. 

Art.10.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă public prin afişare la sediul primăriei, pe 
site-ul primăriei şi se comunică cu: 

- Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud
- membri Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Lunca llvei.
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