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nr. 141 din 15,09.2O2L

privind mdsurile adoptate in cadrul gedintei extraordinare a C.J.S.U. Arad
din data de 15,09.202t

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd Arad, av6nd in vedere:

Legea nr.L36/202A privind instituirea unor mEsuri Tn domeniul s5nit6lii
publice in situalii de risc epidemiologic Ai biologic, republicatS, cu modificErile
gi complet6rile ulterioare;
Legea nr.55/2020 privind unele mSsuri pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
HotErdrea Guvernului nr.932/202l privind prelungirea st5rii de alert5 pe
teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 10 septembrie 202t, precum gi
stabilirea m5surilor care se aplic5 pe durata acesteia pentru prevenirea gi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Dispozitiile art. ZZ din O.U.G. nr. 2L/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgent6, aprobat5 cu modificdri prin Legea
nr. 15/2005, cu modific6rile gi complet5rile ulterioare;
art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. I/20t4 privind unele m5suri in domeniul
managementul situafiilor de urgen!5, precum 9i pentru modificarea gi
completarea O.U.G. nr. 2t/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgent5;
prevederile aft. 2 din HotHrdrea Guvernului nr, t49L/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS, atributiile,
functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de
urgent6, cu modific5rile gi complet6rile ulterioare;
Ordinul comun al Ministrului SEndttfii gi Ministrului Afacerilor Interne cu
numErul 874/il/2A2A privind instituirea obligativitElii purt5rii m5gtii de
protecfie, a triajului epidemiologic Ai dezinfectarea periodicb a mdinilor pentru
prevenirea contaminErii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata st5rii de alertS, cu
modific6rile gi completirile ulterioare;
Ordinul comun al Ministrului S5nHtt[ii gi Ministrului Afacerilor Interne cu
num6rul 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului Ministrului S5n5t6lii 9i al
Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/8L/2020 privind instituirea obligativitSlii
purt5rii m59tii de protecfie, a triajului epidemiologic Ai dezinfectarea
obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu virusul SARS-CoV-2
pe durata stErii de alertH;
Regulamentul de organizare gi functionare al Comitetului Judefean pentru
Situatii de Urgent5 Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judelului Arad
nr. 67 din 03.02.2O2L;
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Hotararea Comitetului Nalional pentru Situalii de Urgen!6 ll 43/2OZt privind

aprobarea listei geriiorTtdribriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe

baza carora se stabilesc acestea, precum 9i a regulilor de aplicare a mSsurii

Carantinei asupra persganelor 
'care 

SOSeSc din acestea in Romdnia, cu

modificirile 9i completErile ulterioare;
- Hotdrarea comitetului Nalional pentru situalii de urgenti nt-' 68/202L privind

priuino iprooaiei Lirtui cu clasificarea f5rilor/teritoriilor in functie de rata de

incidenf5 cumulatS;

Tn vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adopt5 urmStoare

HOTARARE:.

Art. f. in aplicarea prevederilor art. 1 din Anexa 2 la Hot5r6rea

Guvernului nr.932 .2fZt, precum 9i a prevederilor art. 1 din Ordinul comun al

rrliniitrrrui santtaiii gi Ministrului Afacerilor Interne cu num5rul 874/8U2aza, cu

,.,.,oCiri.Eril" 9i iirr'pr"iarir" ulterioare, s€ instituie incep6nd cu data de

16.09,202r obtigatiuitut"u puftSrii mSgtii de protecfie in toate spaliile publice

deschise de g-enut piegeior, tdrgurilor, b6lciurilor, talciocurilor, spatiilor

comerciale, staliilor pentiu transportul in comun' fErS a se limita la acestea'

;;d;;iin atte zone cu potentjal de aglome.rare gi unde nu se organizeaz5

controlul'epidemiologic la accesul in perimetru din Judeful Arad'

Alt. 2. Se insiituie obligativitatea purt5rii mEgtii de protecfie pe o razE de

100 de metri tn jurul unitElilor de ?nv5;5m6nt din Judelul Arad, pentru

persoanele care stalioneaz5 in acest perimetru'
Art. 3 Comitetele locale pentru situalii de 

- 
urO9115 din unit5lile

administrativ-teritoriale din Judeful Arad au obligifia informErii-populafiei, atdt

prin mijloacele rirr-t"dia c6t 9i prin afigaj in locuri publice, afigare pe pagina

*"0 j irim5riei sau pe conturile din refelete Oe socializare cu privire la mSsurile

dispuse in Prezenta Hot5rdre.
Art. 4. Comitetele locale pentru situalii de urgenla din unitatile

administrativ-teritoriale din Judelul Arad, al5turi de structurile judefene af9

Ministerului Afacerilor Interne reprezentate in Comitetul Judefean pentru Situalii

o" rJrg"nf5, uor asigura punerea ?n aplicare a prevederilor prezentei Hotardri 9i

uor Aiiprne misuri In vederea monitoriz6rii gi respect6rii acesteia.

Art. 5. Intpectoratul pentru Situalii de UrgenlH ,,Vasile Goldig" al Judetului

Arad va transmile prezenta hotErdre membrilor C.J,S.U. Arad, institufiil.or 9i

auioritSgilor publice cu responsabilitEli in aceast! materie, precum 9i unitbgitor

a d m i n istrativ-teritori a le.

comitetului Nalional pentru situalii de urgen!6 nr. 67/2027 privind

i;; ;"pu|;.* prerungirii stbrii de alirt6 9i a m6surilor necesar a fi

6ri.j["'pl oriita 
'acesteia pentru prevenirea 9i combaterea efectelor

. lJalXeArii;iffi;i"i-o"- covto-rg pr".ut 9i modifigarea 
^?i _1oTPl::ul.^l.Totardrii6;iil;lui niUonalpentru Situalii de Urgen!5 nr. 28 din t4'05'2021;

Iff
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Pregedintele Comitetului lu
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