
COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI 

HOTĂRÂRE
Nr. 1 din 18.03.2020

privind punerea în aplicare a Ordonanței Militare nr.l din data de 17.03.2020

Comitetul Local Pentru Situații de Urgenta al comunei Poiana Stampei:
Având în vedere:

Ordonanța militară nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

adresa nr. 5620/20/4 a Instituției Prefectului Județul Suceava;
procesul verbal încheiat în ședința CLSU Poiana Stampei, județul Suceava înregistrat la nr. 

2269 din 18.03.2020;
Hotărârea nr.ll din 17.03.2020, pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza 

evaluării criteriilor prevăzute la art.4 alin.4 din Decretul Președintelui României nr.l95 din 16.03.2020 
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta,aprobata 
cu modificările si completările prin Legea nr.l5/2005;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă următoarele măsurile dispuse pentru combaterea răspândirii noului 
coronavirus (COVID-19) pe raza comunei PoianaStampei, județul Suceava, după cum urmează:

- Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor 
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile 
destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației;

- Este permisă organizareaide către unitățile economice de profil a activităților de 
comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun 
rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau 
livrare la client;

- Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de 
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații 
închise;

- Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea 
a peste 100 de persoane, în spații deschise;

- Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun 
participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de 
minimum 1 metru între participanți;
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- Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene de 
Poliție. Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine publică.

- Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de 
prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locațiile în care acestea au fost plasate, fără aprobarea 
autorităților competente.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situații de Urgenta vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, factoriilor și persoanelor interesate sub 
semnătură.

PREȘEDINTE:' MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimarui comunei

MEMBRI:

1. IVAN ALINA- secretar general comună

2. CORMOȘ SORIN ILIE- preot paroh Parohia Poiana Stampei

3. 0IAGA CORNELIU- Șef Postul de Poliție Poiana Stampei

4. PAICU DORINA- Director la Școala Gimnazială Poiana Stampei

5. CI0BANU GABRIEL- medic de familie

6. GEOGESCU HARALAMBIE CĂTĂLIN- administrator S.C. CAMATERRA D0RNA S.R.LV
Ml

7. OIAGA RODICA- agent poștal- punct Poiana Stampei

8. FLOREA MIHAELA- asistent medical comunitar
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ POIANA STAMPEI
Nr. 2269 din 18.03.2020

PROCES VERBAL

încheiat azi 18.03.2020 cu ocazia întrunirii membrilor Comitetului local pentru Situații de 
urgență al comunei Poiana Stampei, județul Suceava pentru punerea in aplicare a Ordonanței militare 
nr. 1 din data de 17 .03.2020 . Se vor lua următoarele masuri:

Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și 
nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate 
acestui scop din.interiorul sau exteriorul locației;

Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare 
a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în 
spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client;

Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment 
sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;

Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 
100 de persoane, în spații deschise;

Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun 
participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de 
minimum 1 metru între participanți;

Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene de Poliție. 
Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine publică.

Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire 
a răspândirii COVID-19, să iasă din locațiile în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților 
competente.

Membrii comitetului local pentru Situații de Urgență Poiana Stampei:

PREȘEDINTE: MEZDREA VILUȚ- primarul comunei

VICEPREȘEDINTE: POPESCU VLADIMIR- viceprimarul comunei ,

MEMBRI:

1. IVAN ALINA- secretar general comună

2. CORMOȘ SORIN ILIE- preot paroh Parohia Poiana Stampei

3. OIAGA CORNELIU- Șef Postul de Poliție Poiana Stampei
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4. PAICU DORINA- Director la Școala Gimnazială Poiana Stampei

5. CIOBANU GABRIEL- medic de familie

6. GEOGESCU HARALAMBIE CĂTĂLIN- administrator S.C. CAMATERRA DORNA S.R.L<

7. OIAGA RODICA- agent poștal- punct Poiana Stampei

8. FLOREA MIHAELA- asistent medical comunitar
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