
JUDEȚUL ARGEȘ 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MĂRĂCINENI 
 

 
HOTĂRÂREA NR.4 
din data de 25.03.2020 

 
Având în vedere: 
 - prevederile H.G. 1491/2004-Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată; 
 - prevederile OUG 21/2004 privind Managementul Situațiilor de Urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 
instituirii carantinei; 

- prevederile HG 557/2016 privind Managementul Tipurilor de Risc; 
- OMS 313/2020 privind instituirea măsurilor de carantină a persoanelor în situații de urgență de 

sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea 
prevenirii și limitării efectelor epidemiei; 

- dispoziția DSU 523/2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus 
pe teritoriul României; 

- Hotărârea nr. 5/ 03.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș; 
            -Ordonanța Militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 
             -Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta  la nivel national 

      Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mărăcineni, întrunit în ședință extraordinară în data de 
25.03.2020, ora 09.00 a luat următoarea  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Se pun in aplicare pe raza localitatii Maracineni,jud.Arges,in conformitate cu ordonanta militara 

nr.3/24.03.2020 ,urmatoarele: 
 
Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: 
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 
activității profesionale și înapoi; 
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de 
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; 
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor 
(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. 
 
Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă 
numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive: 
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de 
companie/domestice; 
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 



c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie; 
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu 
excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 
Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în 
afaraintervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități 
agricole. 

Art. 3. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării: 

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator; 
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber 
profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, 
completată în prealabil. 
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație 
pe propria răspundere, completată în prealabil. 
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, 
motivul și locul deplasării, data și semnătura. 
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului 
autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00. 
 
Art. 4. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care 
intră în România. 
(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00. 
 
Art. 5. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor 
fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.  
(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al 
Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.  
 
Art. 6. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului 
cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în 
respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. 
(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se 
păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii 
agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii 
COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști. 

Art. 7 Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:Poliția 
Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile 
subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru 
măsura prevăzută la 

Art.8 Toti locuitorii comunei Mărăcineni  sunt rugati să informeze autoritatile daca au cunostinta de existenta 
unor persoane venite de curand din strainătate.Nedeclararea acestor informații si nerespectarea regulilor de 
igienă pot avea efecte grave asupra persoanelor sau chiar asupra intregii comunități,reprezentând principala 
linie in transmiterea acestei epidemii. 

Art.9. Personalul de specialitate din cadrul primăriei, împreună cu DSP, poliția rurală, poliția locală preotii și 
personalul de la Cabinetele Medicale Individuale de pe raza localității vor supraveghea modul în care 
persoanele aflate în izolare la domiciliu respectă condițiile de izolare în vederea prevenirii și limitării efectelor 
epidemiei. 



Art.10. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va efectua activități preventive de informare a populației 
privind modul de acțiune în cazul apariției unor cazuri de suspiciune sau de infectare cu COVID-19. 
 
Art.11. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor entităților responsabile cu ducerea sa la îndeplinire și 
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, pentru luare la 
cunoștință și conformare. 
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