ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Scrioaștea, întrunit în
ședință extraordinară în data de 27.09.2021, la convocarea Președintelui – domnul
Anghel Alexandru – Primarul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, potrivit
dispozițiilor art.10 alin.(1) și alin.(2) din anexa la Regulamentul – cadru privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G.R. nr.1491/2004,
În conformitate cu :
- prevederile art. 155 alin.(5) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 lit. a), d) și j), art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 și art. 11 din O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului
nr. 270 din 29.04.2021;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată și ale Legii
nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
- Ordinul ministrului sănătății nr.1309 / 2020 din privind modalitatea de
aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
- H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19;

- H.G. nr.990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
- H.G. nr.1.015/2021pentru modificarea și completarea anexelor nr.
2 și 3 la H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
Având în vedere :
- situația privind rata de incidență COVID-19 din data de 26.09.2021 pentru
localitățile din județul Teleorman transmisă de Direcția de Sănătate Publică
Teleorman, din care reiese că rata incidenței cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile
de la nivelul comunei Scrioaștea este de 6,08 cazuri la 1.000 de locuitori;
În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004
În temeiul prevederilor O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național al
Situațiilor de Urgență, aprobată și completată cu Legea nr.15/2005,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În condițiile unei rate de incidență cuprinsă între 6 și 7,5/1000 de
locuitori în rândul populației din Comuna Scrioaștea, județul Teleorman, se dispun
următoarele măsuri cu aplicabilitate imediată :
1. Începând cu data de 27.09.2021, pentru o perioadă de 14 zile :
1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de
vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:
a)
deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b)
deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici
realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c)
deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum
ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;

d)
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru
de familie.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de
serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere,
completată în prealabil.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe
propria răspundere, completată în prealabil.
Declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi prenumele,
data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul
deplasării, data completării şi semnătura.
Excepție de la aceste măsuri : persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2
2. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi
de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,
să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi
duminică în intervalul orar 5,00-18,00.
Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul
clădirilor, precum și la terase .
Operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Masca este obligatorie pe o rază de 50 de metri în jurul unităților de
învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru, precum și pe o
rază de 25 de metri în jurul spațiilor publice .
4. Sunt interzise activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber,
organizarea de evenimente private (nunți, botezuri etc.), activitățile în baruri,
cluburi, discoteci, activitățile cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc .

Art.2. Instituțiile publice, operatorii economici și populația de pe raza
comunei Scrioaștea, județul Teleorman au obligația de a urmări punerea în
aplicare/respectarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.
Art.3. Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Scrioaștea va comunica prezenta hotărâre Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Teleorman, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Scrioaștea, Postului de Poliție Scrioaștea, Inspectoratului de Poliție Județean
Teleorman, Inspectoratului Județean de Jandarmi Teleorman .
Art.4. Hotărârea se va posta de pagina de internet a Primăriei comunei
Scrioaștea, prin grija Secretariatului Tehnic, se va afișa la avizierul primăriei și se
difuza operatorilor economici și instituțiilor de pe raza comunei Scrioaștea. .

PREȘEDINTE C.L.S.U. SCRIOAȘTEA,
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