Județul Giurgiu
Consiliul Local al comunei Gogoşari
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari
Hotărâre nr. 3 din 24.03.2020
Având în vedere:
-procesul-verbal nr.3/24.03.2020 al Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari întrunit în şedinţă
extraordinară;
-prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
-prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea strării de urgență pe teritoriul
României;
-prevederile art. 24, lit. “b” din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență;
-prevederile art. 4, alin. (1), lit. “b”, art. 6, alin. (1) și art. 7 din H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor
de risc;
-prevederile Hotărârii nr. 4/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
-prevederile art. 2 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020;
-prevederile art. 10, alin. (3), art. 11, lit. “a” din Anexa la H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gogoşari
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. – Se adaptează programul magazinelor din UAT Gogoşari, pentru igienizare și dezinfecție după
cum urmează:
- o oră la începerea programului, obligatoriu igienizare și dezinfecție;
- obligatoriu între orele 13,00 – 14,00 - igienizarea și dezinfecția magazinului;
- cu o oră înainte de finalul programului, igienizare și dezinfecție a magazinului, obligatoriu.
Art. 2. – Administratorii societăților comerciale din UAT Gogoşari au obligația de a transmite programul
de lucru către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Gogoşari în termen de 24 de ore de la primirea
prezentei.
Art. 3. – Administratorii societăților comerciale au obligația să ia măsuri de protejare a salariaților prin
echipament de protecție și limitarea expunerii „față în față” cu clienții.
Art. 4. – Administratorii societăților comerciale au obligația de a restricționa accesul în magazin după
cum urmează:
- în magazin cu suprafața mai mică de 50 m2 - câte o persoană,
- în magazin cu suprafață mai mare de 50 m2 – câte 3 (trei) persoane prezente concomitent.
Art. 5. – Se obligă administratorii societăților comerciale să ia măsurile necesare, ca în magazinele unde
prezența concomitentă este de 3 (trei) persoane, distanța dintre acestea să fie de minim 1,50 m.
Art. 6. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, a hotărârilor anterior adoptate, hotărârilor
Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Decretului Prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgență, precum și ordonanțele militare și ordinele conexe aplicării decretului prezidențial, se vor sancționa
conform prevederilor O.U.G. nr. 1/1991 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu
modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 la
70.000 lei pentru persoane juridice, iar după caz, dacă fapta constituie infracțiune vor fi aplicate prevederile art.
352 din Codul Penal privind zădărnicia combaterii bolilor.
Art. 7. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor comunei Gogoşari, prin afișare în locuri
publice, și în baza semnăturii de primire, va fi adusă la cunoștință administratorilor societăților comerciale care
au magazine alimentare pe raza UAT Gogoşari și lucrătorilor Postului de Poliție Gogoşari.
Preşedinte C.L.S.U. Gogoşari,
Primar, Dănuţ DAIA

