
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PEN! 	RU SITUATH DE URGENTA 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA1II DE URGENTA. 
AL JUDE UI GALATI 

HOTARAREA NR. 862 
din data de 08.12.2020 

privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare de lucru a 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 

AvAnd in vedere: 
- asigurarea mAsurilor de prevenire i gestionare a situatiilor de urgentA determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 
prevederile HotArarii de Guvem nr. 967 din 12 noiernbrie 2020 privind prelungirea &aril de 

alerta pe teritorild Romcinki incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum i stabilirea masurifor 
care se aplica pe durata aces tern pentru prewnirea cambaterea efectelor pandenziei de COVID-19, 
cu modificArile $i cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privincl uncle masuri pentru prevenirea fi combaterea Odd° 
pandemiei de COVID-19, cu modificarde ulterioare; 

prevederile OUG nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 
55/2020 privind uncle menuri pentru prevenirea §i combaterea efictelor pandemiei de CO VID-19, 
pt.ectun si pentru modificarea lit a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitalii de 
tedentunca; 

prevederile Legil nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul 
sanatatii pub/ice in situatii de risc epideMiologic §1 biologic; 

- situa.tia epiderniologicA la nivelul localitAtilor judetul Galati (incidenta ia,urilor de 
lmbolnavire cu SARS CoV-2) la data de 08.12.2020; 

- prevederile HotArarii CiSU Galati nr. 818 din data de 24.11.2020; 
- mPisurile dispuse prin HotarArea Grupului de Suport Tehnico Stiintific nr. 99 din 08.122020; 
- prevederile 0.U.0. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

UrgentA, aprobata cu modificari si compleari prin Legea nr. 15/2005 si Ordonanta de UrgentA nr. 
1/2014 privind unele masuri In domeniul managementului situatiilor de urgenta; 

prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise, 
In terneiul capitolului Ill Art. 6 aim. (6) din Ordinul Prefectului Judetului Galati nr. 574 din 

20.1 .2020 privind actualizarea componenfei Comitetului Jude-lean pentru Situalii de Urgenia ii a 
Regulameniidui privind organizarea, atribuliile ifrncionarea CJSII, 

Comitetul Judeteati pentru Situatii de Urgenta Galati 
adopt A urmatoarea hotarfire: 

Art. 1 incepand cu data de 09.12.2020 ora 00.00, pentru unitatea administrativ 

teritoriala Tecuei, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare 

de 1,5 fi mat mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, se dispun pe o perioada de 14 -zile, 

se vor aplica masurile prevazute in liatararea de Guvern nr. 967 din 12 noietribrie 2020 

privind prelungirea starii de alerta , pe teri,toriul Romaniei incepand cu data de 14 

noietnbrie 2020, precum qi stabilirea masurilor care se aplica pe durata aces/eta pentru 



TAti 117: 

prevenirea ci combaterea ejectelor pandemiei de COVID-19, cu moditiarile §1 

complethrile ulterioare; 

Art. 2 Masurile dispuse in baza prezentei hotarari vor Ii reevaluate de care 

Cornitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta GEdati, in unna analizei efeetuate de eAtre 

Directia de SAWA:tate PubIlea Galati, la expirarea tennenului pentru care acestea au fost 

instituite. 

Art. 3 incepand cu data de 09.12.2020 ora 00.00, Hotararea CJSU Galati nr. 818 

din data de 24.11.2020 se abroga. 

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de 

Urgenta Galati va aduce la cunoOntA prezenta hotarfire membrilor C.ISU si institutiilor 

interesate. 

PRESEDINTELE 
Coma ului udetean pentru Situatii de Urgentil Galati 
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