
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEȘTI

PRIMAR
Comitetul Local pentru Situații de Urgență

HOTARAREA nr. 2 /18.03.2020
pentru punerea în aplicare a Ordonanței militare nr. 1 din 17.03.2020 și a Hotărârilor nr 

23,24 /17.03.2020 a CJSU Galați și luarea măsurilor în scopul prevenirii extinderii 
îmbolnăvirilor cu COVID-19, la nivelul UAT - Comuna Liești.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență , cu componența actualizată prin Dispoziția 
nr. 72/10.02.2020 a Primarului comunei Liești;

Având in vedere prevederile:
• Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență;
• Ordonanța militară nr. 1 din 17.03.2020;
• Hotărârile nr. 23,24/17.03.2020 a CJSU Galați ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă următoarea regulă de preluare a deșeurilor din locurile de izolare la 
domiciliu:

Deșeurile rezultate de la persoanele izolate la domiciliu (la curte), vor fi colectate în saci 
menajeri (minim doi saci puși unul într-altu 1), asigurându-se etanșeitatea acestora, iar depozitarea 
acestora se va realiza în spații răcoroase și întunecate până la finalizarea perioadei de autoizolare 
/ preluarea acestora de către operatori economici specializați. Pentru spațiile de izolare aflate în 
blocuri de locuințe, evacuarea deșeurilor se va face de către persoana aflată în izolare, la limita 
spațiului de proprietate, în vederea preluării acestora de către operatori economici specializați.

Art. 2. Persoanele fizice si operatorii economici au obligația de a respecta si de apune 
in aplicare măsurile dispuse de către autorităților în domeniul sănătății publice, pentru 
prevenirea si limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

Art. 3. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor 
alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în 
spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Art. 4. Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de 
comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun 
rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room- 
service” sau livrare la client.

Art. 5. Se stabilește programul de funcționare a unităților cu profil de comerț între orele 
06,00-20,00.

E-mail: liesti@gl.e-adm.ro, p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, www.primaria-liesti.ro

mailto:liesti@gl.e-adm.ro
mailto:p807180l@yahoo.com
mailto:primarialiesti@gmail.com
http://www.primaria-liesti.ro


Art. 6.(1) Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, 
de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în 
spații închise.

(2) Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune 
participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

(3) Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce 
presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure 
distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 7. Sancțiuni Se aprobă măsurile stabilite prin Dispoziția nr. 128/17.03.2020 a 
Primarului comunei Liești.

Art. 8. Sancțiuni:
a ) Nerespectarea măsurilor impuse în scopul prevenirii extinderii îmbolnăvirilor cu 

COVID-19, precum și declararea necorespunzătoare a adevărului de persoanele care intră pe 
teritoriul României din zonele afectate, cad sub incidența prevederilor art. 326 și art. 352 din 
Codul penal cu modificările și completările ulterioare, care dispun următoarele:

“Art. 326. Falsul în declarații Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 
persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care acesta își desfășoară activitatea 
în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 352 - Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu 
închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă faptă prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la
1 lună la 6 luni sau amendă. ”

b) Nerespectarea de către comercianți a art. 3, art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre se 
sancționează și cu suspendarea dreptului de exercitare a activității economice, în condițiile 
legislației speciale.

PREȘEDINTE C.L.S.U
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