
ANUNTIMPORTANT 
In conformitate cu prevederile H. C.JS. U Gorj nr.40/2021 avand in vedere că

incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5.1.000 de

locuitori in localitatea Godinesti (4,07), incepand cu data de 31.03.2021, ora 00:00, se

dispun, suplimentar de masurile adoptate in Hotarârile Comitetului Judetean pentru

Situatii de Urgenta Gorj, urmatoarele masuri:

1. Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de

vineri, sambata şi duminică in ntervalul orar 20:00-05 :00, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinţa/gospodarie şi

· locul/locurile de defăşurare a activitaţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata şi nici realizata de la

distanta, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasari in afara localitatior ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza

calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele

efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi

care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insoţirea copilului, asistenţa

persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitaţi ori decesul unui membru de familie;

2. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfaşoara activitati

de comert/presfări de servicii in spatii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, sa

işi organizeze şi sa işi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata şi duminica

in intervalul 05:00 - 18:00.

3. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, in intervalul orar 18 :00-05: 00, operatorii

economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la

domiciliu.

4. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii închise

în domeniul salilor de sport si/sau fitness

Va multumim pentru intelegere
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