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IIO TARAREA
Nr. 8 din 28 aprilie 2020
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenli al comunei Ciocineqti:
Avand in vedere:
- Ordonanfa Militari nr, 8 din 09 aprilie 2020 privind misuri de
preYentue a

rispendirii COVID-l9:

Art.l

EOTARASTE;

Este permisi circulalia persoanelor care au implitrit varsta de 65 de ani, indiferent
intervalul orar, in afara locuinlei/gospodiriei pentru urm&toarele motive : deplasarea
in interes profesional, inclusiv intre locuinti /gospadarie ti locuVlocurile de desfasurarea a
activitilii profesionale si inapoi, deplasarea pentru asistenti medicali care nu poate fi
amenati ti nici realizati de la distanti, inclusiv tr&tamente oncologice, dializi, deplasarea
pentru activitifi agricole, deplasared producitorilor agricoli pentru comerci&ltarea
produselor agroalimentare
de

Art,2
In intervalele orare 7,00-11,00 qi 19,00 -22,00 circulafia persoanelor care au implinit
versta de 65 de ani, fo afari locuinleilgospodqriei este permisi strict pentru urmitoarele
motive : deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesutili de baziale
perso&nelor si animalelor de companie/domestic, pentru lchizilia de autovehicule, piese
de schimb pentru autovehicule li servicii de reparalii auto, in declarafia pe propria
rispundere, persoanele sub 65 animen(ioneazi, ca motiv, deplasarea in interes profesional,
iarpersoanele peste 65 ani menlioneazii ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri
care acoperi necesititile de bazd ale persoanelor, deplasarea din motive justilicate pettru
ingijirea/lnsotirea unui minor, asistenli per.soaDe virstnice, botnave cu dizabilitifi, ori in
cazul decesului unui membru de familie, deplasari scurte in apiopierea
locuintei/gospodiriei legate de actiyitatea lizica individuali a persoanelor precum si pentru
nevoile aniumalelor de companie/domestice.

Art,3

Operatorii economici care comercializeazi alimente si produse de stricti
necesitate iti vor organiza programul de lucru pentru a facilita si asigura, cu prioritate
accesul persoanelor de peste 65 de aui in intervalele orare orare 7,00-11,00

Art,4

!i

19,00 -22,00

Primarul comurei Ciocinegti qi Comitetul Local pentru Situalii de Urgenti vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotirari.

Art.5
Piezenta hotirere va fi comuniceti, institutiilor, factorilor !i persoanelor itteresate
spre ducerea la cuno-stinla Fi conformare.
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