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Avlnd in vedere:
- asigurarea misurilor de prevenire gi gestionars a situaliilor de urgen{[ determinate de
manifestarea noului virus SARS-CoV-2;
- prevederile Hotlrtrii de Guvern nr. 293

10 martie 2O2l privind prelungirea stdrii de
alertd pe teritariul Romdniei incepdnd cu data de 14 martie 2021, precum Si stabilirea mdsurilor
care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-

din

gi completati cu Hot6rflrea de Guvern nr, 348 din 25 martic 2021;
- prevederile Legii nr. 5512020 privind unele mfisuri pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COYID-|9, cu modificdrile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 192 din 5 noiembie2020 pentru modificarea gi completarea Legii
nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID'
19, precum Si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 8l/2018 privind reglementarea
activitdlii de te lemuncd;
- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor rndsuri tn clomeniul
sdndtdlii publice tn situasii de risc epidemiologic gi biologic;
- situalia epidemiologici la nivelul locatittrlilor din judeful Galali (adresa DSP Galafi nr.
5895 din 29.$.2}il privind inciden{a cazurilor de imbolntrvire cu SARS-CoV-2) la data de

/9, modificat6

29.03.2021.

- misurite

dispuse prin Hotirirea Grupului de Suport Tehnico

- $tiinlific nr. 75 din

29.$.242r;
- prevederite O.U.G. nr.2t12004 privind Sistemul National de Management al Situafiilor
de Urgenll, aprobati cu modificiri qi completlri prin Legea nr. 15/2005 qi Ordonanfa de Urgenfi
nr. ll20l4 privind unele misuri in domeniul managementului situaliilor de urgenfi;
- prevederile H.G.
557n}l6 privind managementul tipurilor de risc,
in temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeplui Galali nr. 36 din
26.At.2A21 privind actualizarea Regulamenului privind organizarea, atribuliile 5i functionarea
CJSU Galafi,

il.

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenf[ Galafi
adoptl urmitoarea hot[rflre:

Art. I incepind cu data de 30.03.2021, ora 00.00, pentru

unitatea

administrativ teritoriali Independenfa unde incidenla cumulat[ la 14 zile este mai
more de 1,5 Si mai micd sau egold cu

i / 1.000 de locuitori,

se

vor aplica pentru o

perioadl de 14 zile misurile prev6zute in Hotirirea de Guvern nr.293 din l0 martie
ZO2l privind

prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de

14 martie 2A21, precum gi stabilirea mdsurilor ca*e se aplicd pe darata acesteia

pentru prevenirea Si combdtereo efectelor pandemiei de COVID-I9, modificat[ gi
conrpletat[ cu Hot6rfirea de Guvern nr. 348 din 25 martie 2021.

Art. 2 MSsurile dispuse la art. I din prezenta hot6r0re vor fi

reevaluate de

c[tre Comitetul Judefean pentnr Situalii de Urgenl[ Gala]i, tn uma analizei efectuate
de c[tre Directia de S6ntrtate Publicd Galali, la expirarea termenului pentru care
acestea au fost instituite.

Art

3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judefean pentru Situatii

de Urgenti Galati va aduce la cunogtinfl prezenta hotirfrre membrilor CJSU pi
instituliilor interesate.
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