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HOTARAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL 

MUNICIPIULUI TIMI$0ARA ADOPTATA iN CADRUL . 

SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 28.04.2020, ORA 14:15 DESFASURATA 

iN CADRUL GRUPULUI DE WHATSSAPP AL CLSU 

in confonnitate cu prevederile art. 9-11 din Hotan1rea Guvernului Romaniei nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea ~i dotarea 

comitetelor ~i centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 21 /2004 

privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, actualizata; 

in confonnitate cu prevederile art. 3, art. 27 ~i art. 39 din Legea nr. 481/2004 privind protectia 

civila; 

in temeiul Dispozitiei Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 523 din 25.02.2020 

referitoare la masurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Corona virus pe teritoriul Romaniei; 

in temeiul Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 3488 din 25.02.2020 

privind constatarea unei situatii de urgenta generata de riscul de contaminare cu noul Coronavirus 

COVIDl9 injude!l,ll Timi~; 

In temeiul prevederilor Hotararii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-~tiintific privind 

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei; 

in temeiul prevederilor Hotararii nr. 6 din 9.03.2020 a Comiterului National pentru Situatii 

Speciale de Urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

In temeiul prevederilor Hotararii nr. 7 din 11 .03.2020 a Comitetului National pentru Situatii 

Speciale de Urgenta privind aprobarea Hotararii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-~tiintific privind 

gestionarea bolilor malt contagioase pe teritoriul Romaniei; 

in temeiul prevederilor Ordonantelor Militare nr. 1-10/2020 privind masuri de prevenire a 

raspandirii CO VID-19 ; 

f n confonnitate cu prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe 

teritoriul Romaniei; 



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATll DE URGENT A AL MUNICIPIULUI 

TIMISOARA CONVOCAT IN DELIBERARE iN DATA DE 28.04.2020 

HOT ARASTE : 

Art. I: Se sisteaza restrictiile asupra programului mijloacelor de transport public ale STPT; 

Art. 2: STPT va organiza tluxuri le de calatori -urcarea I coborarea- ~i va face afi~ari / semnaliziiri 

corespwizatoare astfel incat sa se evite la maximum intersectatea / apropierea pasagerilor unii cu / de altii; 

Art. 3: STPT va continua spiilarea ~i dezinfectarea sustinutii, aceasta din unnii inclusiv cu ajutorul 

robotilor cu ultraviolete, a tuturor mijloacelor sale de transport public, precum ~i spiilarea ~i dezinfectarea 

statiilor si vec iniitatilor imediate ; 

Art. 4: STPT va asigura prezenta si functionalitatea in toate mijloacele sale de transport a 

dispozitivelor de dezinfectie a miiinilor; 

Art. 5: STPT i~i va instrui soferii / vatmanii asupra sarcinilor specifice pe care trebuie sii le aibii 

incepand de acum: 

a). interventia politicoasa ori de cate ori este nevoie, pentru respectarea regulilor de urcare / coborare 

instituite, respectiv a distantelor dintre pasageri ; 

b). verificarea periodica a functionalitatii dispozitivelor de dezinfectie a mainilor ~i, cand este cazul, 

sesizarea echipelor de interventie ; 

c ). monitorizarea starii de curiitenie in mij locul de transport condus ~i in statii si, cand este cazul, 

sesizarea echipelor de interventie ; 

d). monitorizarea gradului de incarcare a mij locului de transport condus si, cand este cazul, interzicerea 

urcarii de noi pasageri ; 

Art. 6. Prezenta Hotarare se transmite STPT si DGDPPPTR U si se face cunoscuta public prin 

afisare pe site-urile ~i paginile Facebook ale Primiiriei ~i STPT. imediat dupa adoptare. 
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Hotararea a fost adoptata cu H_ voturi "pentrn'·. Q voruri . .impo1riva" si Q .,abfineri '' din cei 32 

membrii votanti, pre~edintelc si viceprcsedintde Comitetului Local pcntru Situatii de Urgenta al 

Municipiului Timi~oara. 


