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Comuna TARCĂU, Judeţul NEAMŢ, ROMÂNIA 
P R I M Ă R I A 

Adresa: comuna Tarcău, judeţul Neamţ, cod poştal: 617445; 
Telefon: 0233/240066, fax: 0233/206253; 

e-mail:  primaria@tarcau.ro      web site: www.tarcau.ro 
 
 

 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

HOTĂRÂREA nr. 5/17 octombrie 2020 
privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV2, 

respectiv pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece în iarna 2020-2021  
 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei Tarcău,  

În temeiul art. 24 lit. b) din O.UG. nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de Covid-19, precum şi ale HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
Luând act de hotărârile Comitetului Judeţean Neamţ pentru Situaţii de Urgenţă, adoptate în data de 16 
octombrie 2020 sub numerele 63, 64 şi 65, ataşate prezentei hotărâri; 

Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe teritoriul comunei Tarcău;  

Pentru pregătirea în condiţii corespunzătoare a gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece în 
iarna 2020-2021, la nivelul comunei Tarcău, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 2 la HG nr. 856/14.10.2020, şi în 
concordanţă cu prevederile art. 1(1) din HCJSU Neamţ nr. 64/16 octombrie 2020, purtarea măștii 
de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care 
au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise de pe raza comunei Tarcău. 

 (2) Se interzice, pe raza comunei Tarcău, organizarea activităţii cinematografelor, instituţiilor 
de spectacole şi/sau concerte, precum şi în baruri, cluburi și discoteci. 

 (3) Se interzice, pe raza comunei Tarcău, activitatea cu publicul a operatorilor economici care 
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau 
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor. 

 (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) se permite prepararea hranei și comercializarea 
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile 
respective. 

 (5) Se interzice, pe raza comunei Tarcău, activitatea cu publicul a operatorilor economici 
licențiați în domeniul jocurilor de noroc. 

 (6) Se interzice, pe raza comunei Tarcău, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, 
mese festive etc.) în spații închise sau deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, 
cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente. 

Art. 2 Având în vedere prevederile anexei la  HCJSU Neamţ nr. 63/16 octombrie 2020, începând cu data 
de luni 19 octombrie 2020, se va funcţiona potrivit scenariului 3 (ROŞU) în următoarele 
unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Tarcău: 

 Grădiniţa cu program normal Straja 
 Şcoala Gimnazială “Iulia Hălăucescu” Tarcău 
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Art. 3 (1) Având în vedere obligaţia instituită prin art. 11 din Anexa nr. 3 la HG nr. 856/14 octombrie 
2020, în vederea diminuării la maxim a contactelor sociale, pentru toate instituțiile și operatorii 
economici publici sau privați de pe raza comunei Tarcău, se instituie obligația analizării 
modului de desfășurarea a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă 
sau muncă la domiciliu.  

(2) Autorităţile şi instituţiile publice locale, precum şi angajatorii publici sau privaţi de pe raza 
comunei Tarcău, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de alertă, munca la domiciliu 
sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului, şi aplică totodată prevederile Legii 
nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor. 

(3) Se solicită Primăriei comunei Tarcău instituirea corespunzătoare şi de îndată a măsurii 
prevăzute la alin. (2), având în vedere nivelul ridicat al incidenţei cazurilor confirmate Covid-19 în 
comuna Tarcău (3,53 la mie) şi riscul major de contaminare reciprocă generat de activitatea cu 
publicul în regim de contact fizic direct, la ghişeu sau în incinta primăriei. Se va asigura 
permanenţa activităţii de registratură şi relaţii cu publicul în mediu electronic (telefon, e-mail, alte 
modalităţi de comunicare prin mijloace electronice) precum şi rezolvarea preponderent în aceeaşi 
modalitate a activităţilor curente ale autorităţilor publice locale, pe relaţia cu publicul sau cu 
celelalte instituţii sau autorităţi publice. 

Art. 4 Toate persoanele fizice şi juridice cu activitate sau aflate pe raza comunei Tarcău sunt obligate să 
respecte cu stricteţe măsurile de distanţare socială, izolare sau carantină, după caz, aşa cum sunt 
acestea stabilite sau recomandate de către autorităţile competente. 

Art. 5 Pentru asigurarea mobilităţii membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a membrilor 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență şi a persoanelor cu rol de decizie sau execuţie în 
problematica specifică măsurilor de protecție, prevenire şi combatere a efectelor evoluției 
COVID-19, precum şi în vederea creşterii capacităţii de intervenţie, monitorizare şi acţiune în 
teren, pe durata stării de alertă se menţin dispoziţiile art. 5 din HCLSU Tarcău nr. 2/17 martie 
2020, cu privire la plafoanele şi limitările normelor de dotare și consum prevăzute de 
reglementările în vigoare, inclusiv în privinţa consumului de combustibili, carburanţi, lubrifianţi şi 
alte consumabile auto, pentru autovehiculele aflate în dotarea autorităţilor publice locale, sau, 
după caz, pentru autovehicule private puse în serviciul temporar al acestora, şi se solicită 
autorităţilor administraţiei publice locale să ia măsurile necesare în acest sens. 

Art. 6 Se ia act de prevederile HCJSU nr. 65/16 octombrie 2020 privind aprobarea măsurilor pentru 
monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece în iarna 2020-2021 
şi se aprobă aplicarea corespunzătoare a acestora la nivelul comunei Tarcău, prin grija autorităţilor 
şi a instituţiilor publice, potrivit atribuţiilor specifice, respectiv a persoanelor fizice şi juridice de 
pe raza comunei Tarcău, potrivit responsabilităţilor rezultate din reglementările legale în vigoare. 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice de pe raza 
comunei Tarcău, urmând a fi duse la îndeplinire prin grija autorităţilor publice locale, cu sprijinul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcău, al membrilor SVSU, al postului local de 
Poliţie sau al altor agenți ai forței publice, după caz, şi al oricărei alte persoane fizice sau juridice 
solicitate în acest sens. 

Preşedintele CLSU Tarcău, 
Primar 

Iulian GĂINĂ  
           Contrasemnează,     

  Secretar General 
         Dan CÂRLAN 

   


