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IN CADRUL GRUPULUI DE WHATSSAPP AL CLSU

in conformitate cu prevederile art. 9-ll din Hotdrdrea Guvernului Romdniei nr. 149112004 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricd, atribu{iile, functionarea gi dotarea

comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de urgen{d, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanfa de Urgentd a Guvernului Romdniei nr. 2ll2O04

privind Sistemul Nafional de Management al Situaliilor de Urgenld, actualizatd;

in conformitate cu prevederile art. 3, art. 27 gi art. 39 din Legea r:u.. 48112004 privind protec{ia

civild;

in temeiul Dispoziliei Departamentului pentru Situa{ii de Urgenld nr. 523 din 25.02.2020

referitoare la mdsurile necesare pentru gestionarea infecfiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romdniei;

in temeiul Hotirdrii Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgenld nr. 3488 din 25.02.2020

privind constatarea unei situafii de urgen{d generatd de riscul de contaminare cu noul Coronavirus

COVID19 in judeful Timig;

in temeiul prevederilor Hotirdrii nr. 6106.03.2020 a Grupului de suport tehnico-gtiintific privind

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romdniei;

in temeiul prevederilor Hotdr6rii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Nalional pentru Situalii

Speciale de Urgenld privind aprobarea unor misuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

in temeiul prevederilor Hotdrdrii nr. 7 din II.O3.2O2O a Comitetului National pentru Situafii

Speciale de Urgenfd privind aprobarea Hotdrdrii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-gtiinfific privind

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romdniei;

in temeiul prevederilor Ordonantelor Militare nr. l-lOl2O2O privind m[suri de prevenire a

rdsp6ndirii COVID-l9 ;

in conformitate cu prevederile Decretului nr. 24012020 privind prelungirea stirii de urgenfd pe

teritoriul RomAniei;



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI

TrMrgoARA coNVocAT iN DELIBERARE in o^q.rA. DE 2t.04.2020

norAnA$rn:

Art. 1: Se sisteazd restricfiile asupra programului mijloacelor de transport public ale STPT;

Arl.2: STPT va organiza fluxurile de cdldtori -urcarea / cobordrea- qi va face afigdri I semnalizdi

corespunzdtoare astfel trcdt sd se evite la maximum intersectatea I apropterea pasagerilor unii cu / de alfii;

. Art. 3: STPT va continua spdlarea gi dezinfectarea suslinutd,, aceasta din urmi inclusiv cu ajutorul

robo{ilor cu ultraviolete, a tuturor mijloacelor sale de transport public, precum gi spdlarea gi dezinfectarea

staliilor gi vecinitdlilor imediate ;

Art. 4: STPT va asigura prezenfa qi funclionalitatea in toate mijloacele sale de transport a

dispozitivelor de dezinfecfie a miinilor;

Art. 5: STPT igi va instrui goferii / vatmanii asupra sarcinilor specifice pe care trebuie sd le aibd

incep6nd de acum:

a). intervenfia politicoasd ori de cdte ori este nevoie, pentru respectarea regulilor de urcare / cobordre

instituite, respectiv a distanfelor dintre pasageri ;

b). verificarea periodici a funcfionalitdlii dispozitivelor de dezinfecfie a mdinilor gi, cdnd este cazul,

sesizarea echipelor de intervenlie ;

c). .monitoizarea stdrii de curdlenie in mijlocul de transport condus gi in stalii gi, cdnd este cazul,

sesizarea echipelor de intervenfie ;

d). monitorizarea gradului de incdrcare a mijlocului de transport condus gi, cdnd este cazul, interzicerea

urcdrii de noi pasageri ;

Art. 6. Prezertta Hotdrdre se transmite STPT gi DGDPPPTRU qi se face cunoscuti public prin

afigare pe site-urile gi paginile Facebook ale Primdriei gi STPT, imediat dupd adoptare.

PRE$EDINTELE COMITETULUI LOCAL
SITUATII DE URGENTA

AL MUNICIPIULUI A ZAT
SECRET GEN

LAE $

PRIMARIA

Hot[rdrea a fost cu 34 voturi "pentru", 0 voturi .,impotrivd" gi 0 ,,ab1ineri" din cei 32
membrii votanfi, pregedintele gi vicepregedintele Comitetului Local pentru Situafii de Urgenfd al
Municipiului TimiEoara.


