
Comisia pentru Situafii Excepfionale a raionului $tefan Vodi

HOTARAREA nT.2
din17.03.2020

,,Privind sistarea activitdlii unor instituyii
din raionul $tefan Vodd ca mdsurd de proteclie
pentru sdndtatea publicd tn contextul
s itualie i epidemiolo gice la infeclia
cu Coronavirusul de tip nou COVID-L9,

Ludnd in considerafie prevederile Hotdrdrii nr. 8 din 15 martie z}2},Hotirdrii n5 9 din 15 martie
2020 a Comisiei nafionale extraordinare de sdndtate publici privind evblulia situafiei epidemiologice
a infecfiei COVID -19, precum qi propunerile membrilor Celulei de ciz\,teritoriale $tefan Vodd,
Comisia raionali pentru Situafii Excep{ionale

HorARAgrE:
l.Sistarea activitafii institufiilor din raionul $tefan Vodi incepdnd cu data de 18.03.2020 pilndla data
de 01.04.2020 , camisurd de protecfie a sdndtdfii publice in contextul situaliei epidemiologice la
infecfia COVID-l9, dupd cum urmeaz6:

1. Centrul Multifuncfional gtefan Vodd
2. Incubatorul de afaceri $tefan Vodd
3. Prestatorii serviciilor de transport locbl qi interurban" 4. Casa teritoriald de asigurdri sociale

2.lnstituliile vizatevor realizaurmdtoarele acliuni in interesul cetdfenilor :

I. Direc{ia asisten{d sociali qi protec{ia familiei
o Va activa in regim special cu restricfionarea accesului pe teritoriul centrelor comunitare.

il. Agenfii economici,.definitori de camere frigorifice (depozite)
o Vor asigura reducerea numdrului de angajati la maxim gi respectarea mdsurilor de slndtate

publicS;

III. Oficiile poqtale din raionul $tefan VodI
o Vor fi sistate orice operaliuni, cu exceplia eliberirii pensiilor.

3. Dispoziliile Comisiei pentru Situafii Excepfionale sunt obligatorii qi executorii pentru conducdtorii
autoritdfilor administraliei publice locale, agenfilor economici, instituliilor publice, precum qi pentru
cetdleni qi alte persoane aflate pe teritoriul raionul $tefan Vod6.
Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicS expuse inprezentahotdrAre constituie pericol pentru
sdndtatea publicd qi va servi drept temei pentru tragere la rlspturdere contravenfionald qi/sau penald a
persoanelor vinovate.
4. In decurs de 48 ore institutiile vizate vor informa preqedintele Comisiei pentru Situalii
Excepfionale despre acliunile intreprinse qi alte situafii apdrute .

Preqedinte a Comisiei pentru Situafii Excepfionale, 
l,Preqedinte al raionului gtefan VodI 
i
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Vicepreqedinte a Comisiei Extraordinare de Sinitate Publicl
Coordonatorul SSSSP teritorial $tefan Vodi

Secretar a Comisiei pentru Situafii Excepfionale Nicolae Ceban
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