ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOȘANI
COMUNA MITOC
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 2 din 31.10.2021
privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 în comuna Mitoc, județul Botoșani
Având în vedere:
- convocatorul nr. 5363 / 31.10.2021 privind convocarea CLSU în ședința extraordinară din
data de 31.10.2021;
-Hotărârea CJSU Botoșani nr. 104 / 24.10.2021 privind modificarea Planului de măsuri
aprobat prin Hotărârea CJSU Botoșani nr. 82 / 08.10.2021;
-prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
-prevederile H.G. nr. 990 /2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 la H.G.
nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei începand cu data de
10.09.2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ;
- prevederile H.G. nr. 1.090 / 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- H.G. nr. 1.130 din 22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la H.G. nr.
1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul- cadru privind structura organizatorică,
atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,
aprobat prin HG nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul- cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Pe raza comunei Mitoc, indiferent de rata incidenței cumulate a cazurilor de
infectare cu COVID-19 în ultimile 14 zile, se impune obligativitatea instituirii anumitor
măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției:
1. Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice închise, stații

pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la
locul de muncă precum și în spațiile publice deschise;

2. În toate localitățile din comuna Mitoc se interzice circulația persoanelor în afara
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6.

7.
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locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care
poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
e) persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul
certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic;
Operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private își vor desfășura activitatea
în intervalul orar 5:00 – 21:00;
Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective se desfăşoară în
interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne,
emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
Este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu
virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcașurile de cult, unde se desfățoară activitatea
cultelor religioase, inclusiv slujbe și rugăciuni colective, precum și în unitățile de
alimentație publică în care se comercializează produse alimentare și băuturi alcoolice sau
nealcoolice cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de protecție sanitară;
Instituțiile publice și operatorii economici vor organiza activitatea astfel încât să asigure,
la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie
a mâinilor, atât pentru personalul propriu cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Afacerilor Interne;
Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice este permis
doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Instituțiile publice vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului
cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare certificat
de deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada
vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV2, prin organizarea

activității în mediul online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul
clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii SARS-CoV-2.
10. Activitatea în sala de sport este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Art. 2. Această hotărâre se va aduce la cunoștința agenților economici prin publicare
pe site-ul Primăriei Mitoc.
Art. 3. Organele de poliție vor face verificări și vor aplica sancțiunile prevăzute de
lege, în cazul nerespectării acestor măsuri.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către membrii CLSU și COAT.
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Adoptată la comuna Mitoc, astăzi: 31 octombrie 2021

