
JUDETUL BRA$OV
ORA$UL ZARNE$Tr
COMITETUL LOCAL PENTRU SITTIATII DE URGENT,I AL ORASULUI Z^.RNESTI

HOTARAREA NR.2
Datr31.07.2020

Avdnd in vedere prevederile:
-art.ll, alin.l, afi.24, lit.b), e), f), din O U.c.2112004 privind Sistemul Nalional de Management al

Situafiilor de Urgen]d,
-Dispozitiei nr.523/25.02.2020 a Departamenhiui pentru Situalii de Urgenla din cadrul Ministerului de

Inteme, referitoare la mdsurile necesare pentru gesrjonarea infec{iilor cu coronavirus pe teritoriul Romdniei,
- in temeiul H.G. l49l /09 09.2004, privind funclionarea Comitetelor pentru situapi de urgenJi qi a

articoltdui (1) din Regulamenhrl Cadru a1 Comiteflrlui Local pentru Situatii de Urgentd, care prevede modul de
convocare $i intnrnire al aceshria,

- ir conformitate cu Hotdr6rea m.18 130 01.2020 a Comitetului JudeJean penhu Situalii de Urgen[6 al
judef-rlui Bragov,

-in temeiul art.9 din Regulamentului de organizare gi funcJionare al Comitetului Local pentru Sihralir tle
Urgenl6 al oragului Zdmeqti, ca urmare a ploblematicii dezbatute in gedinla extraordinari dlr data de 31.07 2020,
Comitetul Local pentru Situafii de Urgenj[ al oraqului Zdrnegu

Hotirlgte:

At.l' - Obligativitatea purtdrii mdqtii de proteclie de cltre toti cei care frecventeazi ,,T6rgul de
duminicd", care se desfA$oad in oraqul Z6rnegti, in fiecare duminicS, intre orele 07.00 - 13.00, pe strdzild
1 Mai gi Stadion;

Art.2. Sunt exceptafi de la obligativitatea purterii m69tir de proteclie copiii cu vArstd mai micd de 5 ani ;

Art3. - Mdsura se va populariza prin afigare publicd (in locuile cu aceasti destilalie din localitate), pe site-ul
oficial al Primdriei oragului ZErnegti, pe pagina de lhcebook a Pnmlriei oraqului Z[megti qi in punctele de acces in
respectivul t6rg, in ziua desfrgurErii acestuia;

Art.4. - Prezenta HotbrAre a Comitetul Local se va transmite la tnstitulia Prefechrlui Bragov, la I J.S.U.Bragov,
precum qi Polifiei oraqului Zdmeqti qi Serviciului de polifie loca]d din cadrui Prim6riei oraqului Z[rnegti, pAnd in
data de 01 08.2020;

Art'S. -Sanctiunile penhu nerespecfarea prezentei Hot6rdri vor fi aplicate ir conformitate cu legislalia in vigoare ;

Art.6. - Pentru ducerea la lndephmre a prezentei Hotirdri se desemneaz[ Centrul Operativ cu Activitate Tempo-
rard, drn cadrul primdriei oragului Ztrrnegtr ;
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