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Comuna Crucea
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ

HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 24.08.2020 privind aprobarea măsurilor de prevenire a răspândirii 
COVID-19 pe teritoriul comunei C rucea , jud.Suceava

în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din HGR nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică , atribuţiile ,funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare .

Având în vedere :
-situaţia privind cazuriile de infecţie cu sarscov 2 înregistrate la nivelul comunei Crucea la data de 

24.08.2020;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19;
- prevederile Legii nr 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de 

risc epidemiologie şi biologic;
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de 

prevenire şi limitare a înbolnăvirilor cu sarscov2.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CRUCEA HOTĂRĂŞTE:

Art.l începând cu data de 24.08.2020 se instituie următoarele măsuri de prevenire şi limitare a răspândirii 
COVID-19 pe raza comunei Crucea, jud. Suceava astfel:

Este obligatorie respectarea de către toate persoanele de pe raza comunei Crucea a tuturor măsurilor 
instituite la nivel naţional/judeţean pentru prevenirea şi limitarea răspândirii COVID-19 precum purtarea măştii 
de protecţie, igiena mâinilor , distanţarea socială, respectarera regulilor privind participarea la evenimente sau la 
slujbe religioase;

Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele în piaţa mixtă a comunei
Crucea;

Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele de orice natură, unde există 
aglomerări de persoane pe raza comunei Crucea, desfăşurate atât în interior cât şi în exterior;

Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la locul de muncă de către toţi angajaţii agenţilor 
economici ce desfăşoară activităţi în spaţii închise precum şi către persoanele care vizitează aceste spaţii maxim 
5 persoane sau cabinete medicale;

-Săptămânal se va face dezinfecţia zonelor aglomereate de pe raza comunei (piaţă, magazine , poştă , 
dispensar stomatologic şi farmacie e.t.c.).

Art.2 Se restricţionează activitatea Primăriei comunei Crucea de relaţii cu publicul între orele 9-14 pentru 
cetăţeni şi instituţii publice:

Accesul cetăţenilor în instituţie este permis între orele 9-12 cu obligativitatea purtării măştii şi 
dezinfectării mâinilor Ia intrare;

Se asigură fără restricţii înregistrarea naşterilor şi a deceselor;
Pentru cazurile urgente, efectuarea anchetelor sociale şe va face de la distanţă, prin luarea informaţiilor 

de la solicitanţi telefonic/e-mail urmând ca solicitantul să se prezinte la primărie pentru semnătură şi ridicarea 
documentului;

Plata impozitelor şi taxelor locale se efectuează la biroul de contabilitate numai după ce persoana se 
dezinfectează la intrarea în instituţie având acces nu mai mult de o persoană ;

Ceţăţenii şi instituţiile publice se pot adresa Primăriei comunei Crucea prin alte mijloace de comunicare 
fax 0230575733, e-mail primaria_crucea @ yahoo.com şi poştă la adresa: Comuna Crucea, sat Crucea nr. 151 , 
CP. 727150, jud Suceava.

Art. 3 Nerespectarea măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă 
contravenţională sau penală potrivit dispoziţiilor art. 27 din OUG nr 1/1999 modificările şi completările ulterioare;

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul instituţiei, publicarea pe siteul 
primăriei :comunacruceasv.ro, difuzarea către agenţiie economici, unităţile de ciUt, instituţii, cabinet medicale , 
afişare publică.
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