ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
ORAŞUL ISACCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTARAREA NR.7
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit azi
23.12.2020;
În temeiul prevederilor:
- H.G. nr.1491/2004 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență ;
- Dispoziției nr.89/27.02.2020 privind reorganizarea Comitetului Local pentru situații de
Urgență;
- H.G. nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și
începând cu data de 14.12.2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;
- Hotărârile Comitetului județean pentru Situații de Urgență nr.92/17.12.2020 și
nr.93/17.12.2020, înregistrate la Primăria orașului Isaccea sub nr.13870/21.12.2020 adoptate
ca urmare a unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire de
peste 3/1.000 locuitori;
HOTARASTE:
Art. 1. – Datorită creșterii numărului de îmbolnăviri, se recomandă tuturor cetățenilor
orașului Isaccea să evite în această perioadă a anului practicarea obiceiurilor tradiționale
(colindat, sorcova, plugusor, etc.) .
Art. 2 – Începând cu data de 17.12.2020, ora 00.00 până la data de 30.12.2020, ora 24, la
nivelul orașului Isaccea se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului de risc:
REFERITOR LA ACTIVITATEA OPERATORILOR ECONOMICI DE TIP RESTAURANT,
BAR, CAFEANEA, UNITĂȚI DE CAZARE, ETC.
(1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice, de tipul
restaurantelor şi a cafenelelor în interiorul clădirilor, este restricționată sau inchisă, fiind
permisă doar prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
(2) Activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități
de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este
interzisă;
(4) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

REFERITOR LA ACTIVITATEA MAGAZINELOR LOCALE
(1) Se va respecta condiția alocării unei suprafețe de 8 mp/persoană prin raportare la suprafața
utilizabilă de către clienți și neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier;

(2) Se va interzice accesul clienților de către personalul special desemnat pentru reglarea fluxului
de persoane dacă este depășită capacitatea menționată la alineatul precedent;
(3) În magazinele unde sunt disponibile coșuri de mână se va limita numărul acestora pentru a
asigura suprafața de 8 mp/persoană;
(4) Se vor dezinfecta în mod regulat coșurile de mână;
(5) Se va asigura fluidizarea deplasării în interior a cumpărătorilor și funcționarea simultană a
mai multor casierii, acolo unde este cazul.
(6) Se va asigura supravegherea clienților privind portul corect al măștii de protecție
REFERITOR LA ACTIVITATEA CULTELOR RELIGIOASE
(1) Se va limita accesul în lăcașul de cult dacă nu este asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp
pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
(2) Se va asigurara dezinfectant la intrarea în lăcașul de cult, plasarea la loc vizibil a
anunţurilor scrise privind regulile de igienă şi distanţare fizică, organizarea de circuite separate de
intrare şi ieşire, semnalizate explicit, acolo unde este posibil;
(3) Se vor supraveghea enoriașii cu privire la portul corect al măștii de protecție;
(4) În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult cu care credincioşii intră
în contact, acestea vor fi dezinfectate după fiecare utilizare.
(5) Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafeţele frecvent atinse (de
exemplu, mânerele uşilor, balustrade, scaune).
(--- subpunctul I.., punctul 5. din anexa 1 --- Ordinul 1103/2020, M.Of. 520 din 17-iun-2020 forma
sintetica la data 23-dec-2020)
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Tulcea, Poliției orașului Isaccea, Sectorului Poliției de Frontieră Isaccea, Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență Isaccea, Primarului orașului Isaccea și adusă la cunoștință publică prin
publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro, pe pagina oficială de facebook, la avizierele primăriei,
prin afisare la unitățile de alimentație publice, agenților economici.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi ” pentru” din totalul de 8 membri
prezenți.
PREȘEDINTE,
PRIMAR,
Moraru Anastase

