
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA 
AL JUDETULUI GALATI 

iv 

'40  

HOTARAREA NR. 673 
din data de 16.10.2020 

privind mdsurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare de lucru a 
Cornitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 

Avand in vedere: 
- asigurarea mdsurilor de prevenire i gestionare a situatiilor de urgentd determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 
- prevederile liotardrii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stn/'ii 

de alert() pe teritoriul Romaniei incepeind cu data de 15 octombrie 2020, precum i slabilirea 
masurilor care se aplicei pe durata acesteia pentru prevenirea ci combaterea efectelor pandeiniei 
de COVID-19; 

- prevederile Hotdrarii CJSU Galati nr. 670 din 14.10.2020 privind masurile dispuse 
nivelul jude(u lui 

- prevederile I,egii nr. 55/2020 privind uncle msuri pentru prevenirea i combaterea 
efectelor pandemiei de COT 711)-19, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul 
soneiteini pub/ice in situatii de rise epidemiologic biologic; 

- adresa DSP Galati nr. 22325 din 16.10.2020 privind situatia epidemiologicd la nivelul 
localitatilor judetului Galati (incidenta cazurilor de imbolndvire cu SARS CoV -2) la data de 
16.10.2020: 

- adresa Spitalul Clinic de Urgentd pentru Copii "Sf. loan" Galati nr. 17959 din 15.10.2020 
privind solieitarea rctragerii de cdtre ISU Galati a cortului amplasat in curtea spitalului; 

- mrisurile dispuse prin Hotardrea Grupului de Suport Tehnico - Stiintific nr. 65 din 
16.10.2020; 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 
Urgentd, aprobata cu modificari si completki prin Legea nr. 15/2005 si Ordonanta de Urgenta nr. 
1/2014 privind uncle masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta: 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise, 
In temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefeetului Judetului Galati nr. 382 din 

09.10.2020 privind actual izarea componentei Comitetului „ludelean pentru Sit uaf a de Urgema i a 
Regulameniului privind organizarea, ifitnctionarea USTI, 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 
adopta urmatoarea hotarfire: 

Art. 1 Se modified art. 9 din Hotararea CJSU Galati nr. 670 din data dc 

14.10.2020 Si va avea urmatorul continut: " In Iocalitàgife unde incidenta cumulatd 

a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, este ohligatorie 

purtarea mastii de protectie, astfel Inc& sã acopere nasul i gura, pentru toate 

persoanele care au Implinit varsta de 5 an!, in toate spatiile pub/ice deschise. ". 
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Art. 2 Se modified art. 16 aim. (1) din Flotararea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 i va avea urmdtorul continut: " In conditiile art. 15 organizarea si 

desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacok si/sau concerte 

este interzisel in localitatile unde incidenta cumulatã a cazurilor in ultimele 14 zik 

este mai mare de 3/1.000 de locuitori. ". 

Art. 3 Se modified art. 16 alin. (2) din Hotar5rea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va avea urmatorul continut: "In conditiile art. 15 organizarea 

desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte 

este permisei cu participarea publicului pang la 30% din capacitatea maxima a 

spatiului in localitatile Galati (1,94), ,Fendreni (2,91), Go/or (1,85), Vaniitori 

(1,56)„ Varlezi (1,51) si Foltesti (1,58) unde incidenta cumulate' in ullintele 14 zile 

a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau cu 3/1.000 

de locuitori.". 

Art. 4 Se modifica art. 17 aim. (1) din HotArarea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va avea urmatorul continut: "In conditille art. 15 organizarea 

desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, organ izarea fi desfasurareain aer liber 

a spectacolelor, concertelor, festivalurilor pub/ice si private sun a altor evenimente 

culturale, este interzisa in loealitei tile Galati (1,94), ,Sendreni (2,91), Go/or (1,85), 

Fullest! (1,58), Vanatori (1,56) Si Varlezi (1,51) untie incidenta cumulatu a 

cazurilor in ultitnele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.". 

Art. 5 Se modifica art. 29 aim. (1) din Hotararea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va awa urmatorul continut: "Activitatea Cu publicul a operatorilor 

economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al 

produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul 

restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisei in localiteitile 

unde incidenta cumulatâ a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de 

locuitori. ". 

Art. 6 Se modified art. 29 aim. (2) din Hotardrea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va avea urmatorul continut: "Activitatea en publicul a operatorilor 

economic! care desfasoara activitati de preparare, comercializare i consum al 

produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice i nealcoolice, de lipid 
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restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cliidirilor este permisei filth a depasi 30% 

din capacitatea maxima a spatiului Si in intervalul orar 06.00 - 23.00, In localiteitile 

Galati (1,94), Sendreni (2,91), Go/or (1,85), Foltesti (1,58), Vaneitori (1,56) si 

Varlezi (1,51), unde incidenta cumulate!' a cazurilor in ultimele 14 zile este ntai mare 

de 1,5/1.000 de locuitori si mai mica sun egalii cu 3/1.000 de locuitori. -  

Art. 7 Se modified art. 30 alin. (1) din notdrarea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 5i va avea unndtorul continut: " Activitatea restaurantelor si a 

cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sun al/or unitati de cazare este 

permisei dour pentru persoanele cazate„ in localitatile unde incidenta cumulate' a 

cazurilor in uftimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.". 

Art. 8 Se modified art. 30 alin. (2) din Hotararea °SU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va avea urmdtorul continut: "Activitatea restaurantelor si a 

cafenelelor din interiorul ho/dun/or, pensiunilor sau al/or uniteiti de cazare este 

permisel lard a depii si 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 

06.00-23.00, in localitatile Galati (1,94), Sendreni (2,91), Go/or (1,85), Foltesti 

(1,58), Vaneitori (1,56) Si Varlezi (1,51), unde incidema cumulata a cazurilor in 

ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori si mai mica sau egalii en 

3/1.000 de locuitori,' 

Art. 9 Se modified art. 32 din Hotdrarea CJSU Galati nr. 670 din data de 

14.10.2020 si va avea urmdtorul continut: "La nivelul judetului Galati prepararea, 

comercializarea i consumul produselor oilmen/are si bei uturilor alcoolice si 

flea/coo/ice sunt perntise in spatiile special destinate disp use in exteriorul clii dirilor,  

In aer fiber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 in In/re mese si participarea 

a maximum 6 persoane la o masa, dacii sun/ din familii diferite, i cu respectarea 

miisurilor de protectie sanitarii stabilite prin ordin comun al ministrului sànàtà (ii, 

ministrului economiei, energiei i mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor, cu exceptia celor 

of/ate in localitlitile unde incidenta cumulate"' a cazurilor in ultimele 14 zile este mai 

mare de 3/1.000 de locuitori. -  . 

Art. 10 Se modified art. 39 aim. (1) din flotardrea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 5i va avea urmdtorul continut: Activitatea cu publicul a opera/on/or 
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economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisu in localitatile wide 

incidenta euinulatti a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de 

locuitori. 

Art. 11 Se modified art. 39 aim. (2) din Hotardrea CJSU Galati nr. 670 din data 

de 14.10.2020 si va avea urmatorul continut: "Activitatea Cu publicul a operatorilor 

economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisti faro a depilri 30% 

din capacitatea maxima a spatiului, in localitatile Galati (1,94), Sendreni (2,91), 

Gohor (1,85), Foltesti (1,58), Vancitori (1,56) si Vorlezi (1,51), unde incidenta 

cumulatei a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori .si 

mai micà sau egalei cu 3/1.000 de locuitori. ". 

Art. 12 Hotardrea CJSU Galati nr. 670 din data de 14.10.2020 se completeazd 

dupd cum urmeaza: Dupd articolul 47 se introduce un nou artieol. Art. 47^1, cu 

urmatorul cuprins: 

"Art. 47^1 in localitdtile unde s-a dispus instituirea masurii carantinei, 

respectiv comunele Cuca Si Ivesti, suplimentar ap1icrii prevederilor Hotararilor 

CJSU Galati nr. 632 din data de 07.10.2020, respectiv nr. 667 din 13.10.2020, se 

instituie urmatoarele masuri: 

a) desfdsurarea activitkii einematografelor, institutiilor de spectacole si/sau 

concerte este interzisd; 

b) organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea si 

desfasurarea in aer fiber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 

si private sau a altor evenimente culturalc este interzisd; 

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desIdsoara activitdti de 

preparare, comercializare i consum al produselor alimentarc si/sati 

bauturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in 

interiorul clddirilor este interzisa; 

d) activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, 

pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisd doar pentru persoanele 

cazate este interzisd; 
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e) prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor 

alcoolice si nealcoolice sunt interzise in spatiile dispuse in exteriorul 

eladirilor, in aer fiber; 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul 

jocurilor de noroc este interzis5. " 

Art. 13 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Eremia Grigorescu" 

al judetului Galati va dispune retragerea bunurilor materiale din completul iaberei de 

sinistrati (corturi, mese etc.) — 1 (un) cort, de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru 

Copii "Sf loan" Galati, cu data prezentei hotArari. 

Art. 14 Prezenta hoOrare va intra in vigoare cu data de 17.10.2020 ora 00' 

Art. 15 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judettan pentru Situatii 

de Urgenta Galati va aduee la eunostinta prezenta hothrire tnembrilor CJS1.1 si 

institutiilor interesate. 

PRESEDINTELE 
Comitetului Judetcan pentru Situatii de Urgenta Galati 

PREFECT 
Eugen HR/STACHE 
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