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Nr. 10854 din 18 octombrie 2021 
 
 

INFORMARE PUBLICĂ 
 

La data de 18 octombrie 2021, incidenţa cazurilor de Covid-19 în comuna Tarcău a depăşit pragul de 
7,5 cazuri la mia de locuitori, înregistrând 10,11 la mia de locuitori (35 de cazuri confirmate 
pozitiv în ultimele 14 zile) 
Prin Hotărârea nr. 107/18 octombrie 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a 
stabilit,  pe raza comunei Tarcău, extinderea interdicţiei circulaţiei persoanelor în afara 
locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20.00 – 5.00, pe toată durata săptămânii (şi în zilele 
lucrătoare, şi în cele nelucrătoare), cu termen de valabilitate de 14 zile, începând cu data de 19 
octombrie 2021, ora 8.00 
Se exceptează: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodăriei locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi;  

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, 
precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror 
interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, 
autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă 
modalitate de achitare a călătoriei;  

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.  

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la lit. a), persoanele sunt 
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau 
adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.  

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la lit. b) - d), persoanele sunt 
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria 
răspundere, completată în prealabil.  
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa 
locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi 
semnătura. 

Hotărârea nr. 107/18 octombrie 2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ 
poate fi studiată pe pagina de internet a comunei Tarcău. 

 

mailto:primaria@tarcau.ro

