ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA TORMAC
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA nr.2 din 16.03.2020
privind suplimentarea măsurilor de combatere a epidemiei cu noul virus
COVID-19 pe teritoriul comunei Tormac
Având în vedere:
-

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale nr.6 din 09.03.2020
și nr.10 din 14.03.2020, valabile la nivel național;
OUG nr.1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României

În conformitate cu:
-

Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată;
Regulamentul-cadru privind structura organizatorică , atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de
urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, cu modificările și completările
ulterioare;

În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus (COVID-19) la nivel județean,
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Tormac, întrunit în ședință extraordinară
în data de 16 martie 2020 ora 16.00, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Se limitează accesul clienților în spațiul destinat vânzării din cadrul
unităților de alimentație publică și/sau vânzare cu amănuntul (magazine mixte,
magazine de profil, farmacii) și în spații de servicii (cabinete medicale, instituții
publice, saloane de cosmetică, frizerii, benzinării, poștă), astfel:
-

maxim 1 persoană (client) în incintă, în cazul unităților cu o suprafață
destinată vânzării/cabinete/birouri de până la 50 mp;
maxim 3 persoane (clienți) simultan la unități cu spațiul destinat
vânzării/serviciilor de peste 50 mp.

(2) Celelalte persoane (clienți) vor fi rugați să aștepte în afara incintei, cu respectarea
distanței minime de 2 metri între persoane;

Art. 2. (1) Intervalul orar în care își pot desfășura activitatea toate unitățile comerciale
de pe raza comunei Tormac se stabilește între orele 7.00 – 20.00;
(2) În intervalul orar 12 .00 – 13.00 toate unitățile comerciale vor fi închise pentru
efectuarea procesului de dezinfecție totală cu soluții speciale destinate acestui scop.
(3) Controlul dezinfecției poate fi efectuat de către persoane desemnate de către
primarul comunei Tormac, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Tormac și S.V.S.U Tormac.
(4) Unitățile care servesc băuturi la pahar, vor folosi doar pahare de unică folosință
sau pahare dezinfectate în sterilizatoare prin fierbere;
(5) Unitățile care servesc mâncăruri (restaurante, fast food-uri) vor lua măsuri de
servire tip chioșc (la fereastră) sau în sistem de catering pentru a evita accesul
clienților în spațiul unde se prepară mâncarea;
Art. 3. (1) Se instituie izolarea la domiciliu în locația declarată la intrarea în țară,
pentru o perioadă de 14 zile pentru toate persoanele asimptomatice care au revenit în
țară după data de 14.03.2020 ora 21.00, din țările/zonele unde sunt confirmate cel
puțin 500 de cazuri de infestări cu virusul Covid-19;
(2) Persoanele care se întorc din străinătate sunt obligate să anunțe acest lucru la nr.
de telefon 0256 392801, sau pe adresa de e-mail: primaria@tormac.ro
(3) Persoana responsabilă cu identificarea, luarea în evidență și raportarea către DSP
Timiș este d-na Giura Beata-Maria, inspector în cadrul compartimentului de asistență
socială din cadrul primăriei Tormac;
(4) Verificarea respectării măsurilor dispuse la Art.3. se va face de către membrii
C.L.S.U, S.V.S.U. și de către persoanele desemnate de către primarul comunei Tormac;
(5) Oferirea de informații false și/sau inducerea în eroare a instituțiilor și autorităților
de stat se pedepsește conform legii;
Art. 4. (1) Se suspendă audiențele și se restrânge activitatea cu publicul în toate
instituțiile publice de pe raza comunei Tormac. Prin excepție, vor fi asigurate în
continuare serviciile de maximă urgență (înregistrarea deceselor, nașterilor și alte
servicii ce nu suportă amânare), cu respectarea Art.1;
(2) Biroul taxe și impozite va încasa prin casierie doar taxe urgente și amenzi a căror
termen de plată este în perioada 17.03. – 31.03.2020; Plata impozitelor și taxelor poate
fi făcută prin mijloace electronice, online prin procedurile care vor fi comunicate în
zilele următoare;
(3) Cererile, petițiile și alte solicitări pot fi transmise pe fax: 0256392801, e-mail:
primaria@tormac.ro, sau pe pagina oficiala a primăriei Tormac;
Art. 5. Terenurile de joacă/agrement/sport se închid pe perioada stării de urgență.
Art. 6. (1) Se suspendă toate activitățile culturale, sociale și sportive, indiferent de
numărul de persoane.

(2) Lăcașele de cult vor respecta în cadrul slujbelor religioase restricțiile privind
numărul maxim de persoane (50 persoane) și distanța minimă dintre ele (2 metri);
(3) Numărul de persoane care participă la ceremoniile funerare se va limita la maxim
50, dar cu condiția păstrării distanței minime de 2 metri între participanți în toate
momentele ceremoniei;
Art. 7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare cu data de 17.03.2020 și va fi în vigoare până
la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care situația o va
cere.
Art. 8. Nerespectarea prevederilor Art.1 și Art.2 se pedepsește conform legilor în
vigoare și poate duce la suspendarea activității;
Toate măsurile dispuse au fost adoptate în ședința de lucru a C.L.S.U. Tormac din data
de 16.03.2020 cu unanimitate de voturi.

