ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
HOTARAREA nT. 1
din 18 martie 2020
restric{iilor impuse la nivelul UAT Comuna Ghidigeni in
contextul riscului de rlspf,ndire a infec{iei cu coronavirus SARS CoV-2

privind adoptarea misurilor

qi

Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd al comunei Ghidigeni intrunit in qedin{6 extraordinar[,
astdzi 18.03.2020 la sediul Prim6riei Comunei Ghidigeni, urmare a convocatorului inregistrat cu nr. 2897 din
l8 martie 2020.
Avdnd in vedere situafia existentd la nivel interna{ional cu privire la cazurile de infectie cu
coronavirus.
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Na{ional de Management al
Situa{iilor de UrgentS, cu modificarile gi completarile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.
l4gli2104 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorici, atrbu{iile, fun{ionarea si
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru stiualii de urgenfI cu modificarile gi complet[rile ulterioare.
Avdnd in vedere OUG nr. ll2}l4 privind unele mdsuri in domeniul managementului situa{iilor de
urgentd.
Av6nd in vedere prevederile H.G. nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc.
Avdnd in vedere- prevederile Decretului privind instituirea stdrii de urgenfd pe teritoriul Romdniei
emis de Preqedintele Romdniei, publicat in Monitorul Oficial nr.0212 din2020, act nr. 195116.03.2020.
Inbaza prevederilor hotdrdrii nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor mdsuri suplimentare de
combatere a noului Coronavirus in contextul crizei migrafiei gi a refirgizr(ilor, a Comitetului Nalional pentru
Situafii Speciale de Urgenf6, ale prevederilor hotdrdrii nr. 5 gi 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor
masuii suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului Nalional pentru Situa{ii Speciale de
Urgenf6, ale hot6r6rilor nr. 8 din 09.03.2020 privind aprobarea unor mdsuri suplimentare de combaterCI a
noulri Coronavirus, a Comitetului Nafional pentru Situa{ii Speciale de Urgent6, ale hotlrdrii nr. 9 a
Comitetului Nalional pentru Situatii Speciale de Urgenfl pentru a probarea hotirdrii nr. I I a Grupului de
support tehnico-qtiin{ific privind gestionarea bolilor de inalt contagioase pe teritoriul Rom6niei , precum si
cele ale hot[rdrii nr. l0 a Comitetului National pentru Situafii Speciale de Urgen{E pentru propunefea
instituirii st6rii de urgen{d pe teritoriul Romdniei gi aprobarea unor mdsuri suplimentare in vedepea
gestiondrii epidem iei de coronavirus SARS-CoV-2.
In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 si adoptarea masurilor
stabilite si prin Hotararile Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galafi in vedefea
prevenirii gi a gestiondrii infec{iilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Ghidigeni.
In temeiul art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b) din Ordonanla de Urgen{I a Guvernului nr.
57l2}l9 privind Codul administrativ, cu modific[rile si completlrile ulterioare,

Comitetul local pentru Situafii de Urgen{I Ghidigeni adopti urmEtoarea
TTOTATTARE:

incepdnd cu data de 18.03.2020 se instituie urmdtoarele mdsuri qi restriclii la nivelul UAT Comrlrna
Ghidigeni in contextul riscului de rlspdndire a infectiei cu coronavirus SARS CoV-2 :

I

Se suspendd p6n[ la data de 31.03.2020 cu posibilitatea de prelungire a termenului activitatea
tdrgului sipt[m6nal din sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni, jude{ul Gala[i.
Art.2 Se suspendd activitatea de servire Ei consum a produselor alimentare qi bluturilor alcoolice 9i
nealcoolice organizate de restaurant, spalii alimentare, cafenele, baruri sau alte localuri publice.
Art. 3 Se restrictioneazd, activit[tile culturale, artistice, religioase, sportive gi de divertisment, care

Art.

presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate in spa{ii inchise, inclusiv a celor realizate in s6li de
frizerie qijocuri de noroc de pe raza UAT Comuna Ghidigeni, exceplie frcdnd activitAfile religioase care igi
pot desfdgura activitatea in spa{ii exteme cu participare a unui numbr de 50 de personae, iar distanla dintre
persoane sd fie de minim I m.
Lrt. 4 Se vor institui filtre mixte de polilie in vederea limitarii interzicerii transportului de animale
vii qi plsdri in/dinspre localitatea Ghidigeni cu scop de comercializarc.
Art. 5 Se interzice stationarea in grupuri de peste 3 persoane: in apropierea societdfilor comerciale,
pe strizi sau in alte locuri de pe domeniul public pe toat[ perioada stdrii de urgen]d.

care desfEgoarl activit[1i comerciale au obligafia s6-gi fac6, zilnic,
in zonele expuse (ex. clante, zona caselor de marcat, mese etc.).
in
special
dezinfecfie in incinta spafiilor,
Art. 7 Se restricfioneaz[ activitatea cu publicul in interircrul Primdriei Ghidigeni, aceasta
desfrqur6ndu-se cu ghigeu la intrare, in exterior.
Art. 8 Aducererea la cunoqtinla populafiei, a informafiilor pe care le poate obfine la Iinia tel.verde
08000800358, referitor la mdsurile de prevenire qi actiune in cazul COVID 19.
Art. 9 Prezenta hot6rdre se aduce la cuno;tintd publici prin afigare la sediul autoritAtii publice, pe
site-ul Primdriei gi se comunicd instituliilor publice de pe raza Comunei {3hidigeni.

Art. 6 To(i agenlii economici

Hotdrdrea a fost adoptatI astdzi 18.03.2020, cu

l5 voturi

pentru.
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