ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Șos.Olteniţei, nr.70, SOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, Tel/Fax +40242-530790; +40242-530530, CP-917235, primariasoldanu@yahoo.com

HOTĂRÂREA
nr.3 din 23.04.2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare pentru limitarea, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19 la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, începând cu 30.04.2021
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
▪ prevederile art.12 şi art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;
▪

prevederile Hotărârii Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

▪

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

▪

prevederile art.4 alin.(4), art.9 alin.(2), (3) şi (4) lit.d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și
dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere:
▪

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr.58 din 29.04.2021 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în unele localităţi din judeţul Călărași;

▪

Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 362 din 26 noiembrie 2020 privind reorganizarea, stabilirea
atribuțiilor și funcționarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă și Centrului Operativ pentru
Situații de Urgență ale Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, cu modificările ulterioare;

▪

Necesitatea stabilirii unor măsuri pentru limitarea, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, datorită incidenței de 4,47‰ a cazurilor de infestare la nivelul Comunei Șoldanu, Județul
Călărași.

În temeiul prevederilor art.9 şi art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - (1) Începând cu data de 30.04.2021, pentru prevenirea răspândirii şi controlul infectărilor generate
de virusul SARS-Cov-2, se aprobă un set de măsuri suplimentare ce se vor lua la nivelul Comunei Șoldanu,
Județul Călărași, pe lângă restricțiile stabilite prin Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Șoldanu nr.3 din 23.04.2021, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Măsurile cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre vor fi aduse la cunoștința colectivității locale prin toate
mijloacele de comunicare: afișare în zone frecventate, la avizierele instituțiilor publice și agenților
comerciali, pe site-ul http://primaria-soldanu.ro, pe canalele de socializare media (Facebook, Instagram etc).
Art.2. - Prezenta hotărâre este general obligatorie în teritoriul admninistrativ al Comunei Șoldanu, Județul

Călărași și va fi adusă la cunoștință publică prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șoldanu.
Art.3. - Se va informa Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași despre acţiunile şi măsurile
întreprinse la nivelul Comunei Șoldanu în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARSCoV-2 (COVID-19) prin grija COSU Șoldanu.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii CLSU și ai
COSU Șoldanu şi structurile locale cu atribuţii în gestionarea acestei situaţii de urgenţă.
PREŞEDINTELE C.L.S.U. ȘOLDANU
Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

Nr. 4
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 29 aprilie 2021

Anexa
la Hotărârea CLSU Șoldanu nr.4 din 29.04.2021

MĂSURI SUPLIMENTARE PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII ŞI CONTROLUL
INFECTĂRILOR GENERATE DE VIRUSUL SARS-COV-2 LA NIVELUL COMUNEI
ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
începând cu 30.04.2021
1. Circulația persoanelor în afara gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22:00 – 05:00 în zilele de luni
până joi și în intervalul 20:00 – 05:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, 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;
2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la punctul 1 lit. a), 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;
3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la punctul 1 lit. b) - d), persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere,
completată în prealabil.
4. Declarația pe propria răspundere, prevăzută la punctele 2 și 3, trebuie să cuprindă numele și prenumele,
data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data
completării și semnătura. (Modelele de adeverință de la angajator, respectiv de declarație pe proprie
răspundere pentru restricționarea circulației în afara locuinței, pot fi descărcate accesând următorul
link: https://cetrebuiesafac.ro/modele-declaratii).
5. Aplicabilitatea măsurilor prevăzute la punctul 1, încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3,5 ‰ de locuitori.
6. Se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai – 2 mai 2021,
în intervalul orar 20:00 – 05:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.
7. Se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 8 mai – 9 mai 2021,
în intervalul orar 20:00 – 05:00 pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă
specifică lunii Ramazan.
8. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii
în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în
zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 05:00 – 18:00. În zilele de luni până joi, programul
se va desfășura în intervalul orar 05:00 – 21:00;

9. Prin excepţie de la prevederile punctului 8, în intervalul orar 18:00 – 05:00 și respectiv 21:00 – 05:00
operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la
domiciliu;
10. Măsurile prevăzute la punctul 8, nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3,5 ‰ de locuitori;
11. Prin excepţie de la prevederile punctelor 8 și 9, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici
cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de
persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu
masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu
respectarea normelor de protecţie sanitară;
12. Prin excepţie de la prevederile punctului 8, în ziua de 30 aprilie 2021, operatorii economici care
desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau
private, îşi pot organiza şi desfăşura activitatea în intervalul orar 05:00 – 20:00. În intervalul orar
20:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu.
13. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport
şi/sau fitness;
14. Măsurile prevăzute la punctul 13, nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3,5‰ de locuitori.
PREŞEDINTE C.L.S.U. ȘOLDANU
Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

