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-Comitetul local pentru situalii de urgenfd-

HotdrSrea Comitetului Local pentru Situatii de Uroentd

Comitetul local pentru situalii de urgen!5 (CLSU) al UAT comuna Marginea, judelul
Suceava, intrunit in data de 10 noiembrie 2020 in Sedin!5 extraordinari, in prezenla a 10

membri,

Av6nd in vedere:
-prevederile Legii nr.4BL|2O04 privind proteclia civilS, republicatS, cu modificbrile 9i

completdrile ulterioare;
-prevederile HGR nr.t49Ll2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura

organizatoricS, atributiile, functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru
situatii de urgentS, republicatd, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

-prevederile HGR nr.93512020 pentru modificarea gi completarea anexelor nr.2 gi 3 la

HGR nr.85612020 privind prelungirea st5rii de alertd pe teritoriul Romdniei incep6nd cu data de
15 octombrie 2020, precum gi stabilirea m5surilor care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;

-Dispozilia primarului comunei Marginea nr.254 din 06.11.2020 privind reorganizarea
Comitetului local pentru situalii de urgen!5 (CLSU) al UAT comuna Marginea, judelul Suceava;

-procesul-verbal nr.12.222 din L0.tt.2020 incheiat in gedinla extraordind a Comitetului
Local pentru Situatii de Urgenti;

-necesitatea lubrii unor m5suri pentru prevenirea 9i sau gestionarea rbspdndirii virusului
COVID-19 pe raza pAT comuna Marginea, judelul Suceava;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentb nr.2l12004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgentd aprobat5 prin Legea 15/2005 Si H.G,
nr.t49tl2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatoricS,
atributiile, functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de urgen!5,
Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd.

HOTANASTE:

Aft.1 - Se aprobd suspendarea T6rgului sdptdm6nal din UAT comuna Marginea, judelul
Suceava care se desfSgoard in ziua de joi a fiecirei siptbmAni, tArg organizat de SC JOII-AZCOM

SRL -administrator I-AZAR Adriana pe terenul delinut de societate, avdnd vecinitSlile: N-DC
Hirgan-DN17A, E-SC NICHELSON, S-canal p6r6u Sucevifa, E-SC IOSIMAR SRL, pe durata a 30
de zile, , cu posibilitatea de prelungire dacd situatia o impune.

Aft.2 - Prin exceplie de la prevederile alin.(l), Tn cadrul t6rgului se pot desfSgura, cu
respectarea mdsurilor pentru prevenirea si sau gestionarea risp6ndirii virusului COVID-19 9i a
normelor sanitare, urmbtoarele activitdli menite sd satisfacb nevoiele stringente ale populaliei
din zond sau aflate in tranzit, astfel:

-(1).comercializare legumelor 9i fructelor, a pomilor 9i arbugtilor;
-(2).comercializarea seminlelor, cerealelor 9i a produselor derivate din acestea precum 9i

a furajelor pentru animale;
Aft.3 - Prezenta hot5r6re se comunicb SC JOILAZCOM SRL 9i aduce la cunogtinld

publicd prin afigare la sediul/ site-ul Primbriei UAT comuna Marginea, judelul Suceava.
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