MINISTERUL AFACf, RILOR INTERNE
DEPARTAI\{ENTUL PBNTRU SITUATII DE URCENTA
COMITITUL JUDETEAN PINTRU SITUATII DE URCENTA
AL JUD
UI GATATI

HOTARAREA NR.3OO
din data de 14.04.2021
privind mf,surile adoptate ln cadrul gedinlei cxtraordinare de lucru
Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgenl{ Galali

a

Avdnd in vedere:
- asigurarea m[surilor de prevenire qi gestionare a situaliilor de urgonli determinate de
manifestarea noului virus SARS-CoV-2 ;
- prevederile HottrrArii de Guvem nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungireo stdrii de
alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de l3 aprilie 2021 , precum Si stabilirea mdwrilar
care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-

t9;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-L9, cu modificdrile uherioare;
- prevederile OUG nr. 192 din 5 noiernbie 2020 pentru modificsrea Si completarea Legii
nr. 55/2A20 privind unele mdsuri pentru prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, precum Si pentru modificarea lit. a) s art, 7 din Legea nr. 8ll20l8 privind reglementarea
*ctivitdlii de telemuned;
- prevederile Legii nr. 136 din l8 iulie 2020 privind instiluirea unar mdsuri in domeniul
sdndtdlii publice in situagii de risc epidemiologlc Si biologic;
- situalia epidemiologicn h nivelul localitfiilor din judeyul Galali (adresa DSP Galafi nr.
7026 din 14.04.2021 privind inciden[a cazurilor de imbolnivire cu SARS-CoV-1) la data de
A.A4.202t;
- m[surile dispuse prin Hot6r6rea Grupului de Suport Tehnico - $tiinfific nr. 93 din

r4.04.2021

;

- prevederile 0.U.G. w.2l/2004 privind Sistemul Na{ional de Management al Situafiilor
de UrgentL aprobattr cu modific6ri 9i complettrri prin lxgeuru. tr5/2005 gi Ordonanfa de Urgenl[
nr. l/2014 privind unelc m[suri in domeniul managerncntului situaliilor de urgeu{[;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind rnanagementul tipuritor de risc,
in temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judefului Galali nr. 36 din
26,01.2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuliile gifuncliondrea
(.:JSU Galayi,

Comitetul Judefean pertru Situatii de Urgenfi Gatafi
adoptl urmitoarea hottrrf,re:

Art. I incepind cu data de

15.04.2021,

ora 00.00, pentru unitatea

administrativ teritorial[ Independenfa unde incidenla cumulat[ Ia 14 zile este mai
more de 1,5 ;i moi mied sau egflld cu 3 / 1,000 de locuitari, se vor aplica pentru o
perioad6 de 14 zile misurile prev[zute in Hotirdrea de Guvern nr.432 din

I aprilie

2A2I privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Ramdniei incepdnd cu data de

l3 aprilie 2021, precum

Si stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia

pentru prsvenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COYID-|9.

Art. 2 Mlsurjle dispuse la art. I din prezenta hotflrflre vor fi

reevaluate de

cdtre Comitetul Jude{ean pentru Siluatii de Urgentl Galafi, in urma analizei efectuate

de cfitre Direclia de S6n[txe Publicd Oalali, la expirarea termenului pentru care
acestea au fost instituite.

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judelean pentru Situalii
de Urgenfi Gala{i va aduce la cunogtin}i prezenta hotirdre membrilor CJSU gi
instituli i I or interesate.

PRE$EDINTELE
Comitetului Jude{ean pentru Situalii de Urgen(n Gdali

Gabriel

