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HOTARÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI
TIMISOARA ADOPTATA ÎN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.03.2020

în conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotarârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si
centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, actualizata;
în temeiul Dispozitiei Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la
masurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
în temeiul Hotarârii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 3488 din 25.02.2020 privind
constatarea unei situatiide urgenta generata de riscul de contaminare cu noul Coronavirus COVID19 în judetul
Timis;
în temeiul prevederilor Horarârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
" în temeiul prevederilor Hotarârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de
Urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
în temeiul prevederilor Hotarârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de
Urgenta privind aprobarea Hotarârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor
înalt contagioase pe teritoriul României,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
CONVOCAT ÎN DATA DE 24.03.2020 HOTARASTE :
Art. 1
începând cu data de 24.03.2020, ora 12.00,
se aplica urmatoarele masuri:
1) . Se închid toate parcurile si locurile dejoaca
2) . Se închid florariile
3) . Se instituie obligativitatea spalarii zilnice cu dezinfectant a tuturor peroanelor si statiilor STPT, inclusiv
a trotuarelor din jurul acestora, pe o distanta de minimum 10 m
4) . Se instituie obligativitatea spalarii zilnice cu dezinfectant a tuturor pietelor
5) . Se instituie obligativitatea evitarii aglomeratiei în piete, prin personal de paza adecvat
6) . Se interzice circulatia mijloacelor de transport public ale STPT între orele 22.30 &mdash; 4.00
7) . Se instituie obligativitatea dezinfectarii zilnice a cailor de acces în blocuri si a casei scarilor. Se vor
dezinfecta inclusiv balustradele, mânerele încuietoarelor geamurilor, usilor, inclusiv usilor lifturilor si
butoanele interfoanelor si lifturilor)
Art. 2.
Prezenta hotarâre se va face publica, totodata transmitându-se ca document oficial structurilor vizate pentru
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punerea si urmarirea punerii ei în practica&emsp;
PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI
TIMISOARA
PRIMAR
NICOLAE ROBU
AVIZAT SECRETAR GENERAL
CAlUS SULI

Hotarârea a fost adoptata cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din cei 29 de membrii
prezenti
Hotarâre
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