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                                                         ROMÂNIA 

                                          JUD. TIMIȘ                                                                                                                                      

                                          PRIMARUL 

                                   COMUNEI COȘTEIU   
 

                             

                                DISPOZIȚIA 
                              NR. 44 din 23.03.2020    

privind implementarea măsurilor aprobate prin Ordonanța Militară nr. 

2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

 
        Analizând temeiurile juridice: 

 

a) Art. 3, 4, 5, 8 și art. 9 din Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19; 

b) Art. 155, alin. (1), lit. b și d  din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

   Luând act de: 

a) Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

 

    In temeiul art.196 alin.(1), lit. ’’b’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

 

                             

                             PRIMARUL COMUNEI COȘTEIU  

                                       emite prezenta dispoziție: 

 

 

   Art.1 Pentru siguranța cetățenilor, se implementează măsurile instituite prin 

Ordonanța Militara nr. 2/2020, cu caracter de recomandare, după cum urmează: 

(1) Efectuarea deplasărilor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei numai cu 

respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și 

evitarea formării oricărui grup de persoane (mai mult de 3 persoane care nu 

locuiesc împreună); 
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 (2) Recomandarea limitării deplasărilor în afara locuinței/gospodăriei, în 

intervalul orar 06.00 – 22.00, pentru alte motive decât cele de strictă necesitate 

și interzicerea circulației persoanelor, în afara locuinței/gospodăriei, în 

intervalul orar 22.00 – 06.00, cu excepția deplasărilor motivate de:  

-  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; 

 -  deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

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

desfășurării activității profesionale;  

-  deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată 

de la distanță;  

-  deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, 

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui 

membru de familie; 

 -  deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică 

individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.  

interzicerea intrării străinilor și apatrizilor pe teritoriul României,Slujbele în 

lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, se vor oficia fără accesul 

publicului, putând fi transmise în mass-media sau online. Se pot oficia acte 

liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot 

participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la 

spital sau la domiciliul acestora. 

  Art.2 Nerespectarea măsurilor din Ordonanța Militara nr. 2/2020 atrage 

răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999. 

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de 

către Poliţia Română, Jandarmeria Română, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

  Art.3  Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Costeiu va identifica și va ține evidenţa 

persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, 

pentru sprijinirea acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara 

locuinţelor. 

   Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică:  

                -  Institutiei Prefectului-Judeţul Timiş; 

                -  Consiliului Local Costeiu; 

                - Comitetului Județean pentru Situații de Urgență; 
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                -  CLSU Costeiu;  

      - Prin afișaj în următoarele locații, la loc vizibil: Primărie, magazine 

alimentare, farmacii. 

       -  Cetățenilor-prin publicare pe site-ul instituției . 

                                   

PRIMAR                                     CONTRASEMNEAZĂ  PT. LEGALITATE 

Ec. PETRU CAREBIA                                      SECRETAR GENERAL   

                                                                        Jr. MARIANA ARDELEAN 
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