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H O T Ă R Â R E  

 

 

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând prevederile art.1 şi art.6 din Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, 

Ţinând cont de: 

- prevederile art.2 din Ordonanţa Militară nr.2/21.03.2020, coroborat cu prevederile art.7 alin.(2) 

din Ordonanţa Militară nr.3/24.03.2020, 

- prevederile art.12 şi art.13 din Ordonanţa Militară nr.7/04.04.2020,  

Luând în considerare Referatul nr.1/6256/06.04.2020, al Prefectului Judeţului Caraş-Severin în 

calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, 

Văzând prevederile art. 10 din Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma analizării situației existente şi a votului exprimat, conform Anexei la prezenta Hotărâre, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1). Având în vedere apropierea Sfintelor Sărbători Pascale, toate unităţile administrativ-

teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin, vor asigura activitatea pieţelor agroalimentare de pe raza 

acestora, în condiţiile prevăzute de aliniatele următoare. 

  (2). Primarii unităţilor administrativ-teritoriale împreună cu administratorii pieţelor 

agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel în cât să se păstreze o distanţă 

socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în 

pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, 

respectiv să poarte mănuşi şi măşti. 

          (3). Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin şi Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Caraş-Severin vor verifica de mai multe ori pe zi, respectarea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţilor de vânzare şi vor aplica sancţiuni de îndată persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea 

prezentei Hotărâri şi a Ordonanţelor Militare. 

          (4). Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin prin 

Circumscripţiile Sanitare Veterinare Oficiale de la nivel zonal, va asigura expertiza produselor alimentare 

de origine animală şi nonanimală. 

Art.2. Începând de marţi, 07 aprilie 2020, reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale şi ai 

instituţiilor cu atribuţii în domeniul punerii în aplicare a Ordonanţelor Militare nr.1 – 7/2020 au obligaţia 

de a aduce la cunoştinţă locuitorilor judeţului şi persoanelor care tranzitează judeţul, necesitatea acoperirii 

feţei (nas, gură) cu orice materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti, măşti 
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improvizate, eşarfe sau alte accesorii vestimentare) în vederea reducerii riscului epidemiologic de 

transmitere a virusului SARS – CoV-2. 

Art.3. Având în vedere că, datorită fluxului mare de persoane la intrarea în ţară, nu toate 

persoanele – conducători ai autovehiculelor de transport marfă cu capacitate mai mare de 2,4 tone, care nu 

prezintă simptome asociate COVID-19 sunt puse să completeze Declaraţia prin care îşi asumă locaţia unde 

pot fi contactaţi în perioada dintre curse, EXISTÂND RISCUL DE A FI CARANTINAŢI. Înainte de a fi 

introduşi în carantinare, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică şi ai Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin vor întreba fiecare persoană dacă ARE calitatea de 

conducător al unui autovehicul de transport marfă cu capacitatea maximă mai mare de 2,4 tone în 

accepţiunea art.12 din Ordonanţa Militară nr.7/2020, urmând ca în situaţia depistării unei asemenea 

persoane, aceasta să poată completa o declaraţie pe proprie răspundere. 

Art.4. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail: 

- membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin; 

- tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin care au obligaţia de a 

o comunica fiecărui administrator al pieţelor agroalimentare; 

- responsabililor locurilor de carantinare. 

 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              
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