STIMATI CETATENI
In contextul national deja cunoscut de toata lumea,va aducem la cunostinta ca,in
urma adoptarii,Ordonantei militara nr.2/2020, privind masurile de prevenire a
raspandirii COVID 19 se impun urmatoarele masuri:
In timpul zilei
Ordonanta stabileste ca in intervalul orar 06:00 - 22:00, "se recomanda" ca circulatia
persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele
motive:
a) Deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si
locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala
este esentiala si nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta;
b) Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor
si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii
profesionale;
c) Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la
distanta;
d) Deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta
persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
e) Deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica
individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.
In timpul noptii
In intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei
este permisa numai pentru motivele :
Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa
prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta
eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.
- Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa
prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere,
completata in prealabil.
- Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii,
adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data
completarii si semnatura.
Potrivit actului normativ, nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute atrage
raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu
prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta nr. 1/1999, cu modificarile si completarile
ulterioare.

LA NIVELUL COMUNEI NOASTRE NU EXISTA CAZURI DE CORONAVIRUS
CONFIRMATE.
NU EXISTA MOTIVE DE PANICARE A POPULATIEI ,ESTE INSA NORMAL CA
IN ACEASTA PERIOADA MAI MULT DECAT ORICAND SA RESPECTAM
NORMELE DE IGIENA SI ABSOLUT TOATE NORMELE LEGALE IMPUSE DE
AUTORITATI
SA FIM RESPONSABILI PENTRU A NE PUTEA FI ASIGURAT DREPTUL LA
VIATA PE TERMEN LUNG.
CU DEOSEBIT RESPECT SI CONSIDERATIE ,
PRIMAR
VALERE DINU
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