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in conformitate cu prevederile art. 9-I1 din Hotdrdrea Guvernului Romdniei w.
aprobarea Regulamentului-cadru

149112004 pentru

privind structura organizatoricd, atribuliile, funclionarea gi

dotarea

comitetelor gi centrelor operative pentru situalii de urgenfd, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor

art. 24 din Ordonanla de Urgen{d a Guvernului Romdniei nr. 2112004

privind Sistemul Nalional de Management al Situafiilor de Urgen{d, act:ualizatd;

in conformitate cu prevederile

art.

3, art. 27 gi art. 39 din Legea nr.

48112004

privind proteclia

civilS:

in temeiul Dispoziliei

Departamentului pentru Situalii de Urgenld

nr. 523 din 25.02.2020

referitoare la mdsurile necesare pentru gestionarea infecfiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romdniei;

.

in temeiul Hotdrdrii Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgenfd nr. 3488 dn

25.02.2020

privind constatarea unei situalii de urgenfd generatd de riscul de contaminare cu noul Coronavirus
COVID 19 in judeful Timig;

in temeiul prevederilor Hotdrdrii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-gtiinfific privind
gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Rom6niei;

in

temeiul prevederilor Hotdrdrii nr.

Speciale de Urgenfd privind aprobarea unor

6 din 9.03.2020 a Comitetului Nafional pentru

misuri suplimentare

in temeiul prevederilor Hotdrdrii nr. 7 din
Speciale de Urgenld privind aprobarea

Situafii

de combatere a noului Coronavirus;

1I.03.2020 a Comitetului Nafional pentru Situalii

Hotirdrii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-gtiinlific privind

gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romdniei;

in

temeiul prevederilor Ordonantelor Militare nr. 1-1112020 privind mdsuri de prevenire

rdspdndirii COVID-19

;

in conformitate cu prevederile Decretului rr.
teritoriul Romdniei;

a

24012020 privind prelungirea stdrii de urgenfd pe

i

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI
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:

Art. l.incepdnddindatadel3.05.2020,sedeschideaccesulinparcurigilocuridejoacd,curespectarea
restric{iilor instituite la nivel nalional

;

Art.2. incepdnd din data de 13.05.2020,

se deschid

flordriile, cu respectarea restricliilor instituite la nivel

national;
Art.'3. incepdnd din data de 18.05.2020,

se reia transportul

public al Societ5lii de Transport Public

Timigoara la capacitatea maximd, exceptdnd subsistemul de transport Ecolar, care rdmdne sistat, cu
respectarea tuturor cerinlelor instituite pe spefi de diversele institufii, inclusiv STPT

Art. 4. La data
contrare

intririi in vigoare

;

a prevederilor prezentei , inceteazd, valabilitatea oricdror

dispozilii

:

Art. 5. Prezentahotdrdre

se va face publicd

prin publicare pe site-ul gi pagina Facebook a Primdriei

Municipiului Timigoara, precum gi prin intermediul presei.

PRE$EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU
GENTA

ALM

AViIZAT
SECRETAR GEN

cAruq

$

Hotdrdrea a fost adoptatd cu 3l voturi "pentru", 0 voturi ,,impotrivi" Ei 0 ,,ab1ineri" din cei 29
membrii votanfi, pregedintele gi vicepreEedintele Comitetului Local pentru Situalii de Urgenli al

Municipiului TimiEoara.

