
. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE URGENTA 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATH DE URGENTA 
AL JUDETULUI GALATI 

MUNT1PfUl... TECUCI 
PRWARlE 

Ziu LuL2_. ________Anul 
HOTARAREA NR. 911 

din data de 22.12.2020 
privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare de lucru a 

Cornitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 

Avand in vedere: 
asigurarea masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de u genta determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 
prevederile Flotararii de Guvern nr. 1065 din 11 deeembrie 2020 privind prelungirea stdrii 

de alertd pe teritorial Romaniei Incepa'nd czt data de 14 decembrie 2020, p1 ecut?? fi stabilirea 
mdsurilor care .Ye aplicd pe durata ace stela pentru prevenitva s z combaterea efectelor pandenzlei de 
COV1D-19; 

prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea i combaierëa 
efeetelor pandemiei de COVID - 19, cii modified-rile ulterioare; 

preveclerile OUG or 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea >z completarea Legu  
nr, 55/2020 pi ivind uncle masuri pent, uprevenhva sz combaterea qfectelor pandemiei de COV1D-
19. precut?? si pentru modificarea lit a) a 011. 7 din Legea nr. 81/2018 pi ivind reglementatwa 
activilatii de (detrained; 

prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor maSuri in domeriiii1 
R11141'6(1 pub/ice in situalii de risc epiderniologie 41 biologic; 

situatia epideiniologica la nivelul localitatilor judetul Galati (adresa DSP Galati nr. "27248 
din 22.12,2020 privind ineidenta cazurilor de irnbohavire cu SARS-CoV-2) la data de 22.12,2020; 

prevederile Flotararii CJSU Galati or. 862 din data de 08.12,2020; 
- masurile dispuse prin Hotararea Grupului de Suport Tehnico Stiintific or 110 din 

22.12.2020; 
prevederile 0.12.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

l.;rgenta, aprobatA ett modificari i cornpletari prin Legea nr. 15/2005 si Ordonanta de Urgenta or 
12014 privind uncle masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta; 

- prevederile H,G. or. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise, 
In temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judetului Galati nr, 574 din 

20.111020 privind actualizarea componentei Comitetului Jude/eon pentru Situatii de Urgenta 4i a 
Regulamentzdui privind organizarea, atributiile 41 jinwrionarea CJSU, 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati 
adopta urmatoarea hotarfire: 

Art. 1 incepand cu data de 23.12.2020, ora 00.00, pentru unitatea administrativ 

teritoriala Teufel, wide incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este ma! '  

midi de 1,5/ 1.000 de locuitori, se vor aplica rnasurile prevAzute in Hotararea de 

Guvem nr. 1065 din 11 decembrie 2020 pi ivind prelungirea starii de alert,?1 pe 



teritoriul Romoniei incepond cu data de 14 decembrie 2020, precurn i stabilirea 

masurilor care se (wheel pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea 

efectelor pandemiei de COVID - 19. 

Art. 2 incepand en data de 23.12.2020, ora 00.00, Hoararea CJSU Galati nr. 

862 din data de 08.12.2020 41 inceteaza aplicabilitatea. 

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii 

de Urgenta Galati va aduce la cun4in4a prezenta hotarfire membrilor CJSU §i 

institutfilor interesate. 
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