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ROMANIA
JUDETUL TIMI$
MUNICIPIUL TIMI$OARA
COMITETU

":e

HOTARAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL
MUNTCTPTULU TrMr$OARA ADOPTATA iN ClUnUr,

$EDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DF.2r.04.2020, ORA t2zl8 DESFA$URATA
iN c,q.unul, GRUpULUT DE wHATSSApp AL cLSU

in conformitate cu prevederile art.9-11 din Hotdr6rea Guvernului Romdniei nr. l4gIl2004 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricd, atributiile, funcfionarea gi dotarea

comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de urgenld, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

ln temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanla de UrgenJd a Guvernului Romdniei nr. 2112004

privind Sistemul NaJional de Management al Situafiilor de UrgenJd, actualizatd;

ln conformitate ctr prevederile art. 3, art.27 $i art. 39 din Legea m. 48112004 privind proteclia

civil6;

in temeiul Dispoziliei Departamentului pentru Situatii de Urgen!6 nr. 523 din 25.02.2020

referitoare la mdsurile necesare pentru gestionarea infecliilor cu Coronavirus pe teritoriul Rom6niei;

in temeiul Hotdrdrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentd nr. 3488 din 25.02.2020

privind constatarea unei situalii de urgenJd generatd de riscul de contaminare cu noul Coronavirus

COVID19 in judeful Timig;

in temeiul prevederilor Hordr6rii nr.6106.03.2020 a Grupului de suport tehnico-gtiintific privind

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Rom6niei;

in temeiul prevederilor Hotdrdrii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Nalional pentru Situatii

Speciale de Urgenjd privind aprobarea unor mdsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

in temeiul prevederilor Hotdrdrii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului National pentru Situalii

Speciale de UrgenJd privind aprobarea Hotir6rii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-gtiinfific privind

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul RomAniei;

in temeiul prevederilor OrdonanJelor Militare nr. l-912020 privind mdsuri de prevenire a

rdspdndirii COVID-I9 ;

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

teritoriul Romdniei;



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI

TIMI9oARA cofr-vocAT iN UnLTnERARE iN n.Lr.l Dn21.04.2020

HorAnAgrE:

Art.l: incep6nd cu data de 22.04.2020, pe teritoriul administrativ al Municipiului Timigoara, se

instituie obligativitatea persoanelor de a purta mascd gi mdnugi pe mijloacele de transport public gi in

spatiile inchise ale structurilor publice gi private in care se desfbgoard rela{ii cu publicul.

PRE$EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU
SITUATII DE URGENTA

AL MUNICIPruLUI TIMI$OARA
PRIMAR

NICOLAE ROBU

Hotdrdrea a fost adoptatd cu p voturi "pentru", 0 voturi,,impotrivS" gi 0 ,,ab1ineri" din cei27
membrii votanfi, preEedintele qi vicepreqedintele Comitetului Local pentru Situafii de Urgenfd al
Municipiului Timiqoara.
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