
COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂT ATE PUBLICĂ
LEOVA

H otărârea nr.4 din 25 februarie 2021

în temeiul art. 5 8 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare 
a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţională. 
Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia 
epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

Reieşind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire 
a răspândirii infecţiei COVID -  19, precum, şi a asigurării controlului asupra 
realizării acestora, Comisia raională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de conţinutul hotărârii nr.46 din 20 februarie 2021 a Comisiei 
Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică.

2. Se permite începând cu data de 25 februarie 2021 organizarea şi 
desfăşurarea conferinţelor/seminarilor/şedinţelor cu o prezenţă ce nu depăşeşte 50% 
din capacitatea sălii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi control a 
infecţiei COVID-19.

3. Se dispune Autorităţilor Publice Locale de nivel I a raionului Leova, 
Inspectoratului de Poliţie Leova, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
efectuarea pînă la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind 
respectarea de către persoanele fizice şi persoanele j uridice, care efectuează activităţi 
de transport rutier de persoane în trafic local, /raional/interraional, internaţional cît 
şi activităţi conexe (gări auto, staţii de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire şi
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control a infecţiei COVID -  19. In funcţie de nivelul atestat de respectare a măsurilor 
de prevenire şi control a infecţiei COVID -  19, măsura dată va fi revizuită.

4. Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică în corespundere 
cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat va institui şi alte măsuri de 
sănătate publică ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la 
infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin 
Hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr.19 din 30 
septembrie 2020.

5. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce 
vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, 
instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică vor fi 
coordonate în prealabil cu Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică.



6. Se dispune Inspectoratului de Poliţie, CSP, să continue supravegherea 
respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a
infecţiei COVID-19.r 5

7. Hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică este 
etru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, 
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

8. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul 
despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei 
COVID-19.

9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre 
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la 
răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică 
pe pagina oficială a Consiliului raional L eova.

Preşedintele Comisiei
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