
COMUNA ALUNU - JUDEŢUL VÂLCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
COMUNEI ALUNU, JUDEŢUL VÂLCEA

Nr. 4 din 17.11.2020

HOTĂRÂRE

Primarul comunei Alunu, Birăruţi Cristian, în calitate de Preşedinte al
CLSU Alunu;

Având în vedere Hotărârea nr. 44 din 16.11.2020 a CJSU Vâlcea,
privitoare la măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de
coronavirus (SARS-COV-2) în judeţul Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID 19, cu modificările
şi completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic;

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 967/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

în temeiul din HG 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind starea organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

/V

Art.l. începând cu data de 18.11.2020, în comuna Alunu se instituie
următoarele măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pentru o
perioadă de 14 zile, cuprinsă între 18.11.2020-01.12.2020:

A

1. In interiorul localităţii Alunu se interzice circulaţia persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii,
precum şi formarea unor asemenea grupuri.
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2. în localitatea Alunu, judeţul Vâlcea se interzice circulaţia persoanelor
în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23.00-5.00, cu următoarele
excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe
propria răspundere.

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 localităţii 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 deces al unui
membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi
prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii
profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în
interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a
spaţiului şi în intervalul orar 6.00-23.00.

Măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în
spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt
delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent.

4. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de
minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă,
dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Page 2



5. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

6. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară
activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice
şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar
5.00-21.00. Prin excepţie, în intervalul orar 21.00-5.00, operatorii economici pot
activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la
domiciliu.

Prin excepţie, 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.

7. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor
referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile
şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de
ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce
activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului
afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii. •

8. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a
spaţiului.

9. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor
economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la
intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologie şi dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.

10. Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la
domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite.

în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării
transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile
publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare,
precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi
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societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de
o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi,
au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie
împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă
de cel puţin o oră.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica: operatorilor economici de pe
raza comunei Alunu şi se va afişa la sediul Primăriei comunei Alunu şi pe site-
ul www.alunu.ro.

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul comunei Alunu,

Contrasemnează,
Secretar general comună,

Boeang*
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