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JUDEŢUL TIMIȘ 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘAG  

Nr. 1 din12.03.2020 
 

 

 

 

 

Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă întrunit la nivelul 

Comunei Șag 

adoptată în cadrul şedinţei de îndată din data de 12.03.2020 

 

 

 

Având în vedere situația creată la nivel național  de apariția virusului COVID 

19, prin Dispoziţia Primarului comunei Șag nr. 90 din 12.03.2020, au fost convocați 

membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență precum și toate persoanele 

responsabile cu asigurarea și punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, prevenire 

și combatere a infecțiilor cu coronavirus. 

  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 

15/2005 şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă.  

 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, hotărăşte: 

 

Art.l Se suspendă audiențele la toate birourile din cadrul Primăriei Comunei Șag în 

perioada 13.03.2020 – 31.03.2020 ( cu posibilitatea de prelungire) și  va fi limitată, 

pe cât posibil, deplasarea cetățenilor la sediul  instituției. 

 

Art.2 Din data de 13.03.2020 – 31.03.2020 ( cu posibilitatea de prelungire) se va 

institui ca măsură specială de siguranță, a angajaților și vizitatorilor, limitarea 

accesului  în sediul instituției a unui număr de maxim  3 persoane care pot intra 

concomitent, aceștia urmând a fi îndrumați de un reprezentant al Poliției locale Șag, 

sau un reprezentant al primăriei, păstrând o distanță de minim 1 m față de persoanele 

din jur, evitându-se contactul. 
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Art.3  Toți  cetățenii sunt îndrumați să folosească mijloacele de plată electronică, 

respectiv card , iar  reclamațiile și sesizările se vor depune prin poștă electronică ( e-

mail primaria.sag@cjtimis.ro). 

 

Art.4  Oficierea căsătoriilor se oficiază în  Sala de Consiliu  sau în alte zone special 

amenajate, se va realiza cu respectarea normelor pivind atât protecția persoanelor 

angajate cât și a persoanelor prezente la eveniment, astfel: se permite accesul în 

locația respectivă a unui număr de maxim 8 persoane, respectiv : Mirii, martorii și 4 

însoțitori. 

 

Art.5  Se suspendă toate activitățile culturale și sportive, iar responsabilitatea punerii 

în aplicare a tuturor măsurilor de protecție revine managerilor cluburilor sportive, 

precum și  referentului cultural, se exceptează activitățile competiționale aprobate 

de F.R.F și A.J.F. Timiș, cu acordul prealabil al Primarului. 

 

Art.6  În situații excepționale  care necesită prezența cetățenilor la sediul Primăriei 

Șag se va permite accesul respecându-se prevederile mai sus menționate, în 

intervalul orar: 9.00-12.00. 

 

Art.7 Se recomandă tuturor persoanelor care prezintă simptome de infecție 

respiratorie ( tuse, febră, strănut și rinoree),  ca la intrarea în instituție să poarte 

mască de protecție, urmând a lua legătură cu serviciile medicale de specialitate. 

  În timpul zilei la cele două cabinete medicale de familie din Șag, noaptea de la ora 

20-08 și sărbătorile legale la cel mai apropiat  Centrul de Permanență ( Parța, 

Chișoda, Timișoara Calea Șagului). 

 

Art.8 Comunicările urgente către Primăria Comunei Șag vor fi făcute prin: e-mail, 

telefon, fax. 

➢ e-mail: primaria.sag@cjtimis.ro 

➢ telefon: 0040 256 395368 

                     fax: 0256 395 368 

 

 

Art.9 Toate lăcașele de cult vor respecta măsurile impuse de autorități pentru 

evitarea contaminării, luând toate măsurile necesare pentru protecția enoriașilor. 

 

Art.10  S.T.P.T, va asigura dezinfectant în mijloacele de transport în comun, iar 

angajaților din mijloacele de transport în comun li se recomandă ca  măsură de protecție, 

purtarea măști  faciale și mănuși de unică folosință. 
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Art.11 Se va lua ca măsură de urgență dezinfecție a  spatiilor de interes public. 

Art.12  Se recomandă populației  de pe raza U.A.T.C Șag, spălarea  tegumentelor cu 

apă și SĂPUN ( mâinilor),  dezinfectarea suprafețelor cu SOLUȚII ALCOOLICE sau 

soluților pe bază de CLOR.  

 

Art.13 În funcție de evoluția situației se vor adopta măsuri speciale de protecție. 

 

0800 800 358 – linia verde unde se pot obține informații despre CORONA VIRUS 

 

 

 

 

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

      Primarul Comunei Șag 

                                                  ROȘU FLAVIUS- ALIN 

 

 

 

 

       SECRETAR GENERAL, 

                   NIERGEȘ PETRU 


