Petrecere de botez cu 100 de persoane, oprită de poliție
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O petrecere de botez, organizată noaptea trecută, la care erau prezente 100 de persoane
în spațiu închis a fost oprită de autoritățile din județul Gorj.

Noaptea trecută politistii din cadrul IPJ Gorj s-au sesizat cu privire la faptul că la un restaurant
din orasul Bumbesti-Jiu este în desfășurare un eveniment în spatiu închis, cu un număr de
aproximativ 100 persoane.
„În acest sens s-a acționat pentru prevenirea, combaterea și limitarea răspândirii
virusului Covid-19. Administratorului societății comerciale a fost sancționat cu amenda
de 15.000 lei conform Lg 55/2020, aplicată de politiștii din cadrul Poliției Orașului
Bumbești-Jiu, cu o amendă de 10.000 lei conform OUG 28/1999, precum și măsura
complementară a confiscării sumei de 626 lei, măsuri luate de politiști din cadrul
Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, o sancțiune în baza HG 984/2005, în
valoare de 10.000 lei, aplicată de DSV, o sancțiune de 3000 lei, în baza HGR 857/2011,
aplicată de DSV și 2 sancțiuni, ambele de 10000 lei, aplicate de OPC, societății
comerciale”, anunță IPJ Gorj
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Au fost verificate 98 de societăţi comerciale. Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, în
valoare totală de peste 83.000 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală, în
baza OUG 195/200 şi la Legea 61/1991, în context COVID–19.
Autoritățile fac apel către cetăţeni să respecte măsurile de protecţie sanitară şi distanţare fizică
pentru a-şi proteja propria sănătate şi viaţă, dar şi pentru a-i proteja pe toţi cei din jur.
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