
 
 

MESAJUL PRIMARULUI ORASULUI HARLAU  

GHEORGHITA CURCA 

Pentru o informare corecta a cetatenilor din orasul Harlau, 

Satul Parcovaci si comunele limitrofe orasului Harlau  

va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:  

 

Urmați recomandările specialiștilor și autorităților și informați-vă din 

surse oficiale: https://stirioficiale.ro/informatii! 

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ 

Urmăriți și aceste pagini:  

https://www.facebook.com/MinisterulSanatatii și https://www.faceboo

k.com/departamenturgente/ 

 

Puteți apela numărul TELVERDE 0800 800 388 în cazul în care doriți 

informații despre situațiile legate de COVID-19, iar în cazul apariției 

unor simptome de boală trebuie să apelați imediat serviciul de urgență 

112, precum și centrul de permanență al Direcției de Sănătate Publică 

Iași la numărul de fax 0232.241.963 sau la numărul de telefon 

0730.240.392. 

 

✅ Spălați des mâinile! 

✅ Dezinfectați suprafețele din preajmă! 

✅ Dacă strănutați sau tușiți, acoperiți-vă nasul și gura! 

✅ Nu vă atingeți fața cu mâinile murdare! 

✅ Evitați persoanele bolnave! 

✅ Masca de protecție: doar dacă sunteți bolnav sau în apropierea celor bolnavi! 

✅ Luați medicamente doar la recomandarea medicului! 

✅ Evitați deplasările care nu sunt strict necesare! 

 

 - Comitetul local pentru Situatii de Urgenta Harlau a luat act de toate masurile 

stabilite atat in plan national, cat si judetean referitoare la epidemia de coronavirus si 

monitorizeaza cu maxima exigenta aplicarea acestora in plan local. 

 Sintetizam masurile dispuse pana in prezent astfel: 

1. Spatiile de joaca din orasul Harlau sunt inchise si se vor lua toate masurile 

corespunzatoare de dezinfectie; 



2. Biblioteca oraseneasca a sistat programul cu publicul pe toata durata suspendarii 

desfasurarii cursurilor unitatilor de invatamant; 

3. In Piata Agroalimentara a orasului Harlau s-a suspendat activitatea in zilele de 

luni si miercuri ale fiecarei saptamani, in vederea efectuarii dezinfectiei generale 

a tuturor sectoarelor; 

4. se efectueaza zilnic in Piata Agroalimentara a orasului Harlau dezinfectia 

sectorului de lactate, a grupurilor sanitare si a suprafetelor pe care se 

comercializeaza produse alimentare; 

5. fiecare vanzator din Piata Agroalimentara a orasului Harlau are obligatia de a 

purta masca si manusi de protectie, iar produsele expuse la vanzare vor fi 

protejate cu folie transparenta; 

6. Serviciul de Politie Locala a intensificat actiunile de verificare in Piata 

Agroalimentara a orasului Harlau pentru a evita expunerea produselor la vanzare 

pe jos; 

7. Compartimentul de Autoritate de autorizare transport din cadrul Primariei 

instiinteaza operatorii de taxi cu rpivire la obligativitatea efectuarii de actiuni de 

dezinfectie a autovehiculului taxi la finalizarea fiecarui traseu; 

8. se efectueaza dezinfectia bancilor din orasul Harlau si Satul Parcovaci si a aleilor 

pietonale de catre S.C. Ecosalubris Harlau S.A.; 

9. s-a constituit echipa mixta formata din politist de proximitate, politist local, 

jandarm, asistent social din cadrul Primariei care efectueaza actiuni de 

preventive in vederea constientizarii populatiei cu privire la importanta 

respectarii masurilor de sanatate publica dispuse; 

10. in perioda 16-31 martie a fost restrictionata activitatea cu publicul in cadrul 

Primariei orasului Harlau, trasmiterea solicitarilor, petitiilor realizandu-se prin 

intermediul postei electronice sau fax-ului; situatiile urgente vor fi rezolvate de 

catre functionari intr-un birou special amenajat in cladirea anexa a Primariei; 

11. in perioada 16-31 martie se restrictioneaza activitatea cu publicul la Serviciul 

Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (pentru informatii suplimentare 

telefon de contact SPCLEP Harlau : 0232/720347 si Compartiment Stare Civila 

Harlau: 0232/723366). 

 

 

ATENTIONARE: 
 
Avand in vedere discutiile purtate in mediul online in ultima perioada, care de cele 

mai multe ori sunt dezinformatoare, eronate sau lipsite de continut, mentionam ca luam in 

considerare toate masurile urgente dispuse atat pe plan national, cat si pe plan judetean, le 

corelam intocmai si fara interpretari, in limita competentelor detinute, pe plan local si 

intervenim imediat in transpunerea exacta a acestora in practica, in functie de documentele 

care ne parvin de la Guvernul Romaniei, Institutia Prefectului Judetului Iasi, Comitetul 

National si Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta!!!!! 

  

NU PUTEM LUA NICI UN FEL DE MASURI RESTRICTIVE SAU DE 

SUSPENDARE/BLOCARE A UNOR ACTIVITATI COMERCIALE SAU DE ALTA 

NATURA IN MOD UNILATERAL DE CATRE ADMINISTRATIA PUBLICA 



LOCALA HARLAU, CARE SA NU FIE IN CONCORDANTA CU MASURILE 

DISPUSE PE PLAN NATIONAL SI JUDETEAN, SITUATIA PREZENTATA 

ANTERIOR PUTAND LUA CONOTATII GRAVE DE NATURA JURIDICA PENTRU 

PERSOANELE CARE DISPUN CONTRAR DOCUMENTELOR LEGALE IN 

VIGOARE IN CAZUL SITUATIEI DE URGENTA CU CARE NE CONFRUNTAM!!!!! 

 
 PANA LA ORA PREZENTARII INFORMARII DE FATA PE RAZA ORASULUI 

HARLAU SI IN ZONELE APROPIATE NU AVEM NICI O PERSOANA 

CONFIRMATA POZITIV CU CORONAVIRUS , IAR PERSOANE DISPUSE IN 

IZOLARE LA DOMICILIU LA DATA DE 18 MARTIE 2020, MONITORIZATI ATENT 

SUNT IN NUMAR DE 41 PERSOANE!!!! 

 

 PENTRU MASURA DE IZOLARE LA DOMICILIU: 

- SE INTERZICE PERSOANELOR IZOLATE LA DOMICILIU, 

CARANTINATE SAU INTERNATE, CA MASURA DE PREVENIRE A 

RASPANDIRII COVID -19,  SA IASA DIN LOCATIA IN CARE ACESTEA 

AU FOST PLASATE, FARA APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE, 

IN CAZUL NERESPECTARII NORMELOR LEGALE PREVAZUTE 

ANTERIOR MASURILE SANCTIONATORII FIIND EXTREM DE 

SEVERE!!! 

 

 

Anexam materiale /documente relevante referitoare la masurile 

dispuse pe plan national/judetean pe care rugam insistent sa le 

cititi cu maxima atentie!!!!!! 


