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HOTĂRÂREA NR. 1 din 10.03.2020 
privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea noului Coronavirus 

 

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ: 
 Având în vedere prevederile art.12 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 21/2004 privind 
Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, ale Regulamentului privind 
organizarea, atribuŃiile şi funcŃionarea Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al 
municipiului Oraştie, aprobat prin DispoziŃia Primarului nr. 168/2020, ale Hotărârii nr.6/2020 
a Comitetului NaŃional pentru SituaŃii de UrgenŃă şi ale Hotărârii nr. 6/2020 a Comitetului 
JudeŃean Pentru SituaŃii de UrgenŃă Hunedoara 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Începând cu data de 11.03.2020, până în data de 22.03.2020, se suspendă activitatea 
Creşei Municipale Orăştie cu posibilitatea prelungirii acestei durate în funcŃie de evoluŃia 
situaŃiei epidemiologice. 
 
Art.2. Pe perioada menŃionată la art.1, se supendă şi activitatea Centrului Local pentru Copilul 
cu Autism din cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială (SPAS) Orăştie; 
 
Art.3. În cadrul Complexului de Servicii pentru Vârstnici (CSV) aparŃinând SPAS Orăştie se 
vor lua următoarele măsuri:  

• interzicerea ieşirii din centru a persoanelor internate; 
• interzicerea vizitelor în cadrul CSV; 
• obligaŃia personalului CSV de a se prezenta la intrarea în serviciu la cabinetul 

medicului din incintă pentru verificarea stării de sănătate. 
 

Art.4. Pentru prevenirea apariŃiei şi răspândirii infecŃiilor sau epidemiilor cu Coronavirus 
(COVID-19), în cadrul Primăriei Municipiului Orăştie şi a instituŃiilor şi serviciilor publice 
aparŃinătoare Consiliului Local Orăştie, se vor lua următoarele măsuri:  

• se amână toate manifestările publice din luna martie organizate de aceste instituŃii; 
•  Sala ASTRA şi Sinagoga din Orăştie nu vor mai fi închiriate în acaestă lună; 
•  pentru toate activităŃile sportive ce se vor desfăşura în luna martie a acestui an nu se 

va permite accesul publiculicului spectator; 
•  se suspendă audienŃele organizateîn instituŃiile publice susmenŃionate, cu excepŃia 

întrebărilor adresate pe adresa de e-mail:primaria@orastie.info.ro; 
• până la data de 31 martie 2020, se vor suspenda relaŃiile cu publicul „faŃă în faŃă”, 

urmând ca acestea să se desfăşoare prin intermediul telefonului fix din sala de RelaŃii 
cu publicul de la parterul Primăriei Municipiului Orăştie; 
 



Art.5. Se va restricŃiona accesul fizic al cetăŃenilor în incinta Primăriei Municipiului Orăştie, 
în afara biroului de RelaŃii cu publicul sau Serviciului Impozite şi Taxe Locale; 
 
Art.6. Fiecare din instituŃiile menŃionate la art. 4 vor lua măsuri de respectare a regulilor 
igienico-sanitare stabilite de Comitetul NaŃional Pentru SituaŃii de UrgenŃă, iar la eventuala 
apariŃie a unui caz de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul angajaŃilor, va fi raportată 
Primarului Municipiului Orăştie; 
 
Art.7. Se interzice organizarea adunărilor publice care depăşesc 1000 de persoane, iar pentru 
cele cu un număr cuprins între 200 şi 1000 de persoane este necesar avizul DirecŃiei de 
Sănătate Publică (DSP) a JudeŃului Hunedoara; 
 
Art.8. În PiaŃa Grădiştei din Orăştie, în vederea reducerii aglomerării cu un număr mare de 
persoane, se va permite doar comercializarea produselor agro-alimentare în cursul lunii martie 
2020 şi doar în interiorul halei amenajate în acest scop; 
 
Art.9. Se va propune Consiliului Local al Municipiului Orăştie alocarea din bugetul local a 
unei sume de bani în vederea asigurării materialelor igienico-sanitare şi a ajutoarelor de 
urgenŃă pentru persoanele izolate la domiciliu care le solicită şi se încadrează în prevederile 
legale; 
 
Art.10. Spitalul Municipal Orăştie îşi va întocmi un plan propriu de acŃiune pentru situaŃia 
apariŃiei unor cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19; 
 
Art.11. Se încredinŃează PoliŃia Locală Orăştie cu urmărirea respectării măsurilor 
susmenŃionate şi  informarea primarului Municipiului Orăştie de cele constatate. 
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