
 
 

 

R O M Â N I A                                                                                     Transmisă în 12 ex. 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.1322 din 30.03.2020 

C  Ă T  R E, 

Domnul/doamna________________________________ 

 

 

 

 

 Având în  vedere : 

 -prevederile  dispoziţiei nr.14/2013 privind reorganizarea, atribuţiile Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana şi  Centrului Operativ cu activitate temporară 

pentru situaţii de urgenţă Bălăceana, dispoziţie conform căreia  sunteţi membru şi aveţi 

unele obligaţii, respectiv: 

 -participarea la şedinţă ori de câte ori este cazul la convocarea preşedintelui 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

 -informarea populaţiei privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi 

iminenţa producerii  acestora 

 -evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în comună, stabilirea măsurilor şi 

acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor. 

Vă convoc în şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana,  ce 

va avea loc în data de 30.03.2020, orele 14,00 în vederea luării unor măsuri având în 

vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv 

aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 4 din 29.03.2020. 

   

 

 

 

 

Preşedinte Comitet Local, 

 

Primar-Nichita Babor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

COMITET  LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

Nr. 1323 din 30.03.2020 

TA B E L     N O M I N A L 

privind înmânarea convocării  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Bălăceana 

în  data de  30 martie 2020, orele 14,00 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele/prenumele şi funcţia în 

cadrul comitetului 

Data luării la 

cunoştinţă 

Semnatura 

0 1 2 3 

1 Todiraş Constantin-vicepreşedinte   

2 Beșa  Elena-membru   

3 Anechitei Nicolae-membru   

4 Bunduc Geta Carmen -membru   

5 Rotar Laura-Ştefania-membru   

6 Amihăesă Viorel-membru   

7 Ulmeanu Marius-membru   

8 Oscepiuc Dumitru-membru   

9 Bozomală Ilie-membru   

10 Gaveniuc Gheorghe-membru   

11 Ciuhan Dumitru-consultant   

12 Hinea Radu-consultant   

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte Comitet Local, 

 

Primar-Nichita Babor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ BĂLĂCEANA 

 

 

 

Hotărâre nr.6 din  30 martie 2020 

privind adoptarea unor  măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a 

noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel 

local conform Ordonanței militare nr. 4 din 29.03.2020 

   
 

 

 Având în vedere: 

-adresa nr. 6358 din 29.03.2020  emisă de Instituiția Prefectului-Județul Suceava ; 

 -prevederile  art. 24 lit. (b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art. 10 şi art.11-Anexa 1 din  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 legătură cu  Ordinul nr. 

632 din 14 iunie 2005 privind înfiinţarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al 

Ministerului Sănătăţii ; 

-prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

-prevederile Ordonanței militare nr. 1 din 17 martie 2020 ; 

-prevederile Ordonanței militare nr.2 din 21.03.2020 ; 

-prevederile Ordonanței militare nr.3 din 24.03.2020 ; 

-prevederile Ordonanței militare nr.4 din 29.03.2020  

 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ BĂLĂCEANA 

 

 

 

Art.1-Se aprobă Planul de măsuri şi acţiuni specifice evitării răspândirii noului 

corronavirus COVID -19 pe teritoriul comunei Bălăceana, conform Anexei care face 

parte  din prezenta hotărâre. 

 Art.2-Măsurile menţionate în Anexă  vor fi completate şi modificate  dacă va fi 

cazul în funcţie de situaţia creată. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii  de Urgenţă, 

 

Primar-Nichita Babor  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea nr.6 din 30 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă Bălăceana 

 

 Pentru implementarea unitară a măsurilor necesare pentru evitarea răspândirii 

cu noul corronavirus COVID-19 pe teritoriul comunei Bălăceana, se adoptă următoarele 

măsuri : 

 Art.1 - (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul 

locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta 

se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele 

oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale 

familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat. 

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o 

declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele 

și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este 

permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile 

animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. 

Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în 

acest scop. 

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării ordonanței militare în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă 

necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în 

perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a 

asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-

13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă. 

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020. 

Cei care părăsesc izolarea sau carantina vor fi 

sancționați mai dur 

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea 

autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 

stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul 

de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. 



 

 

 

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara 

spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 

urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 

14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. 

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării  ordonanțe militare  în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

Șoferii de tir pot opta pentru locul unde vor sta în 

izolare sau carantină 

Art.4 - (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii 

autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 

tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre 

curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii 

COVID-19: 

1. a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator; 

2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se 

„gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil; 

1. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației 

publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării. 

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin 

completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea 

maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care 

își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare. 

 (3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020. 

Angajații se pot izola la locul de muncă 

Art.5 - (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare 

preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane 

din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării 

producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților 

de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a 

celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a 

resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării 

corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor 

proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe 

teritoriul României. 



 

 

 

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea 

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. 

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00. 

Măsuri dispuse pentru autoritățile locale și centrale 

Art.6 - (1) Autoritatea administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive 

cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității 

administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații 

comune. 

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020. 

În mașină au voie mai mult de 3 persoane 

Art.7 - (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind 

măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu 

următorul cuprins: „(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 

3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.” 

Art.8 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei 

ordonanțe militare: 

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la 

art.1; 

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția 

locală, pentru măsura prevăzută la art.2; 

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, 

direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, 

pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4; 

d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la 

art.5; 

e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 

pentru măsurile prevăzute la art.11. 

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, 

civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare. 



 

 

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții 

și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.(9). Măsurile menționate mai sus vor fi aduse la cunoștință publică prin afișarea la 

sediul primăriei, la afișierul din centrul localității, la agenții economici, la Biserica 

Ortodoxă și Martorii lui Iehova. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii  de Urgenţă, 

 

Primar-Nichita Babor  
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