
• amendă

HOTĂRÂREA NR. 60

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind stabilirea contravenţiilor şi sancţiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin
Hotărârea nr.4/07.04.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sinaia

Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr. 9901108.04.2020 al Primarului oraşului Sinaia;
• Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 9902 din 08.04.2020, întocmit de

Biroul Patrimoniu şi Protecţie Civilă;
• Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:
• Art. 10 din H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă,

• Art. 4lit (b) şi Art.6 din R.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
• Art. 4, Art.7, Art.24 lit(b), Art.33 din O.G. 2112004 privind sistemul naţional de

management al situaţiilor de urgenţă;
• Art. 11, Art.12, Art.13, Art.20, Art.25 lit(c), Art.27 lit (1) din Legea 481/2004 privind

protecţia civilă
• Art.1, Art.15 alin.(2) din O.G. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al

contravenţiilor
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit.d), alin.(7) lit. c) si h), alin. (14) coroborat
cu art.139 alin. (3) lit.(a) şi art. 196 alin.(1), lit. (a) din O.U.G. 5712019 privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

• 3 şi Art.4 se sancţionează cu amendă

NEAZĂ,
ENERAL

ESeU
I ex. Prefectul Jud. Praho
I ex. Primarul oraşului Si a
I ex. Directia Politia Local
I ex. Compartimentul Patrimoniu si Protectie Civila
I ex. se va afisa pe site-ul propriu
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PRIMĂRIA SINAIA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SINAIA

~ A ~~
HOT A RAR E A nr. 4 \ ~r'

~ . " C . l' LIS' .. d U ,i,~S' ~t:di ţăDin 07.04.2020 în urma mtrumrn omitetu Ul oca pentru ituaţii e rgt~ maI\In şe In
extraordinară, pentru suplimentarea măsurilor de prevenţie ce se impun în pî~oc,~t-pentru

prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu coro\~~Jtus 'P
~. -<"";~'" >.{ ~~/"'4~r ._ r, \

Având în vedere' art. 10 din R.G. 149112004 pentru apro'bft.rea~egulamentului cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţion~~~~t'g/~;omitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, Art. 4 lit (lJ}t:~i ~~. din R.G. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, precum şi în baz,.,p1~yed~l~r#." 4, Art.7, Art.24lit(b), Art.33
din O.G. 2112004 privind sistemul naţional de~~~~~enIYal situaţiilor de urgenţă, Art. 11,
Art.12, Art.13, Art.20, Art.25 lit(c), Art.27lit (1) diÎ1'Legej48112004 privind protecţia civilă
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Art. 1. Pentru proJelţta şi sănătatea cetăţenilor, în scopul reducerii riscului de transmitere
a virusului Covid-19 dlţ$~$\{st-tnele asimptomatice către cetăţenii sănătoşi, se aplică pe
întreg teritoriul administrat~~ ....;~oraşului Sinaia măsura suplimentară de a purta mască de
protecţie sau orice alt mijloc 'ge protecţie a gurii şi nasului. Prin mijloc de protecţie a gurii şi
nasului se înţ~f~l: oriceW? de mască de protecţie inclusiv cele din material textil, .eşarfe, fulare
sau articole vestiiW~t9l"Ecare acoperă integral nasul şi gura, astfel încât să nu permită eliminarea;,~ ~~y
de se9reţIl:'·. »

i ~% Art. 2.)Măsura se aplică începând cu data de 15.04.2020 pentru toate persoanele care
circulb&#ala locuinţei/gospodăriei mai puţin pentru excepţia ce derivă din Art.1, lit.(e) şi Art.2
lit. (d) din Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020.

Art. 3. Angajatorii/persoanele juridice de pe raza oraşului Sinaia au obligaţia de a asigura
angajaţilor mijloace de protecţie a gurii şi nasului. Angajatorii vor comunica angajaţilor că este
obligatorie purtarea mijloacelor de protecţie.

Art. 4. Agenţii economici (magazine alimentare, farmacii şi alte unităţi care nu au fost
închise ca urmare a stării de urgenţă în care ne aflăm) precum şi operatorii mijloacelor de
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transport în comun au obligaţia de a afişa la loc vizibil materialul informativ pus la dispoziţie de
Primăria Oraşului Sinaia.

Art.S. Încălcarea măsurilor stabilite la Art.l, Art.2, Art.3 şi' Art.4 reprezintă contravenţie
şi se sancţionează cu amendă contravenţională, începând cu data de 17.04.2020,. după cum
urmează:

- pentru persoanele fizice, încălcarea Art.l şi Art.2 se sancţionează cu amendă
contravenţională cuprinsă între 300 şi lOOOlei.

- pentru ~ersoanele juridice,. încălcarea Art. 3 şi ArtA se sanctione~dă
contravenţională in valoare de 2500 lei, ,,)4 " )f

~ \,.
Art.6. Pentru aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite în prezen~.E0i-arâre sunt

desemnaţi agenţii Poliţiei Române, Poliţiei Locale Sinaia, Jandarme'1il$~~ân~ persoanele
împutemicite de Primarul oraşului Sinaia..,,,,~~"F~Q' .".!'~. ~/ r

Art.7. Se aplică măsura achiziţiei directe de măşti d; ~r~~~*f~~şi c?)ntinuarea acţiunilor de
distribuire gratuită către cetăţenii oraşului Sinaia. /At!:~*::::-%B*:~.
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Art.8. Poliţia Staţiunii Sinaia va întocmi u:1făp5~~e iIYfwmare către Primarul Oraşului

S!na~a ~~. ~rivir~ ,la amenzil~ date ~i acţiuni~t"*a:s~şU1~'Până acum, pentru combaterea
răspândirii infecţiei cu coronavirus la nivelul oraş:;;' i' " a."

Art.9. Se vor continua acţiunile de dezinfectareşdf spaţiilor publice şi ale părţilor comune
din cadrul blocurilor de locuit, cu sohrfi~ dezinfectantă (biocid) avizată de Ministerul Sănătăţii,,,~.
conform clasificării TP2. Soluţia '.'1.' fi dilu-a~ şi a)licată conform fişei tehnice .

. ' .:;:,:;.'~ (;,

Art.lO. Prezenta hotărâ;~ '~t~,.afi},Atăîn format electronic pe site-ul www.primaria-
sinaia.ro şi/sau pagina 0f.W.i~l~de sod~}rifu.e şi distribuită spre informare Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgent~ Pr~Iw-}'J!.-~cretariatul Tehnic Permanent.
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Prft~din~e Comitetului Local pentru Situa" e Urgenţă Sinaia
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