
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE  

        URGENŢĂ AL ORAŞULUI BORSEC 

 

 
                                        

                                     HOTĂRÂREA nr. 2 din 20 martie 2020 

 privind  măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus 

SARS CoV-2 

 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență , aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare   

, a Decretului Prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României  

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență  Borsec  

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

Art. 1- Se vor tipări și se vor distribui populației pliante , afișe, anunțuri, broșuri privind măsurile 

ce trebuie respectate pentru evitarea răspândirii Coronavirusului , inclusiv pedepsele care se 

aplică în cazul nerespectării acestor măsuri.  

Art. 2 – Se  restricționează numărul de persoane  în magazine la maxim 4 cumpărători în același 

timp, cu respectarea distanței de siguranță de 1 metru. Obligația aducerii la îndeplinire a acestei 

măsuri revine patronului, administratorului magazinului. 

Art. 3 – Persoanele care revin la domiciliu dintr-o  țară cu risc major de infectare cu Coronavirus 

sunt obligate să se adreseze medicului de familie telefonic- nu personal , pentru a fi luate în 

evidență. 

Art. 4 – Începând cu data de luni 23 martie 2020 se suspendă programul de lucru al primăriei cu 

publicul. Pentru situații excepționale au fost publicate(afișate) numerele de telefon care pot fi 

apelate, iar informațiile noi cu privire la prevenirea și combaterea epidemiei de Coronavirus vor 

fi publicate pe adresele de face book și pe site-ul primăriei, Centrului de Informare și Promovare 

Turistică.  

Art. 5 – Se suspendă activitatea de încasare a taxelor pentru apă, canalizare și gunoi la ghișeul din 

cadrul primăriei , începând cu data de 23.03.2020. 

Art. 6 – Se recomandă persoanelor vârstnice(peste 70 de ani) să evite plimbările și să nu iasă din 

locuințe decât atunci când se confruntă cu o urgență(aprovizionare, tratament ). În cazul în care 

nu se pot deplasa și nu au rude, cunoștințe apropiate , se pot adresa pentru aprovizionarea cu 

alimente și medicamente, contra cost , la  următoarele numere de telefon 0740474706 – Klemenz 

Emese, sau 0742747417 – Szocs Agnes.  

Art. 7 – Se vor intensifica controalele organelor competente (poliție, jandarmerie) și se vor aplica 

pedepse(amenzi, dosar penal) persoanelor care nu respectă măsurile impuse de autoritățile 

centrale și locale privind prevenirea și combaterea epidemiei cu Coronavirus . 


