COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL ORAŞULUI BORSEC

HOTĂRÂREA nr. 3 / 2020
privind delimitarea zonelor unde purtarea măștii este obligatorie

În temeiul prevederilor H.G.R. nr.553/2020, 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 ,
Hotărârea nr.37/2020 a Comitetului Național pentru situații de Urgență
coroborat cu art.3(1) din Hotărârea nr.16/2020 al Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Harghita, înregistrată sub nr.1035/2020.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Borsec

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1)- Cu aplicabilitate din data de 11 august 2020, orele 6,00
se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție la toate evenimentele, de
orice natură unde sunt create condiții de aglomerare de persoane, desfășurate
atât în interior cât și în exterior.
(2) Măsurile se iau atât în interesul localnicilor cât și al
turiștilor pentru prevenirea și combaterea epidemiei cu Coronavirus .
Art. 2 – Cu data menționată la art.1 se stabilesc zonele de pe
raza administrativ teritorială al orașului Borsec unde purtarea măștii de
protecție devine obligatorie:
Zonele de agrement:
− perimetrul de cumpărare de bilete în vederea folosirii saniei de vară ;
− perimetrul de staționare/așteptare a folosirii saniei de vară;
− perimetrul de cumpărare bilete pentru folosirea piscinei exterioare de
la baia O-Saros;
− Poiana Zânelor - perimetrul băii locale;
− în incinta izvoarelor de apă minerală;
− perimetrul pieței agroalimentare din stațiune , strada Izvorului ,
vinerea zi de piață;

− perimetrul rulotei unde se comercializează carne și preparate de
carne, vinerea zi de piață;
− perimetrul pieței agroalimentare din centrul civic al orașului
permanent
− perimetrul PECO din intrarea în localitate
− spații închise ( sedii instituții publice, spații comerciale , bibliotecă,
dispensar uman și alte asemenea)
− parcul centrul civic – zona meselor de pingpong și șah
Art. 3 – Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de
protecție în zonele menționate la art.2, copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Borsec, la 10 august 2020

PREȘEDINTE CL pentru SITUAȚII DE URGENȚĂ
Mik Jozsef

CONTRASEMNAT,
Ref. Apărare civilă

