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DISPOZIŢIA NR. 162 
DIN 22.03.2020 
 

 

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în 

data de 22.03.2020 

 

Având în vedere: 

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9472/2203.2020; 

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Prevederile Constituției României; 

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) 

din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență 

pe teritoriul României;  

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 

stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;  

Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:  

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din 

data de 22.03.2020, ora 08.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, 

cu următoarea ordine de zi:  

1. Suspendarea temporară a  activitatii în cabinetele de medicină dentară de pe raza comunei 

Mogoșoaia, cu excepția urgențelor. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, 

ora 22.00. 

2. Suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amănuntul, a produselor și 

serviciilor, în centre comerciale de pe raza localității Mogoșoaia în care își desfășoară 

activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, 

veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Măsura se aplică începând cu data 

de 22 martie 2020, ora 22.00. 

 



 

 
3. (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se afectuează numai cu 

respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării 

oricărui grup de persoane.  

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 

persoane care nu locuiesc împreună.  

4. În intervalul orar 06.00-22.00 se recomandă ferm ca circulația persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: 

a) Deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională 

este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; 

b) Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării 

activității profesionale; 

c) Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

distanță; 

d) Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie; 

e) Deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică 

individuală a oamenilor și de nevoile animalelor de companie/domestice. 

5. (1) În intervalul orar 22.00-06.00  circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este 

permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4. 

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 

prezinte, la solicitarea autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de 

angajator sau o declarație pe propria răspundere. 

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 

prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, 

completată în prealabil. 

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, 

adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data 

completării și semnătura. 

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00. 

6. (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care 

părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt 

considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine 

publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază. 

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc 

locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt 

carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.  

(3) Măsurile dispuse potrivit art. (1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea 

contravențională și penală. 

7. (1) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără 

accesul publicului, acestea putând fi transmise în mass-media sau online. 

(2) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu carcater privat (botez/cununii/ înmormântări) la 

care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtăși credincioșii bolnavi, la domiciliul 

acestora. 

 

 

 

 

 

 



 

 
8. (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri, Poliția 

Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților 

administrației publice locale. 

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, 

civilă, contravențională și penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.U.G nr. 1/1999, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Personalul instituțiilor prevăzut la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să 

aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 1/1999, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor 

art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 
Primar, 
Paul Mihai Nicu Precup 

Contrasemnează, 
Secretar General, 
Roxana Cristina Bute 

 


