
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE

privind stabilirea unor m suri în domeniul s ii publice

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea st rii de

alert  pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum i
stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;

- dispozi iile Hot rârii Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen  nr.
60/2020;

-  informarea  Direc iei  de  S tate  Public  Neam  privind  situa ia
epidemiologic  la nivelul jude ului Neam ;

În  temeiul  prevederilor  art.  22,  lit.  b)  din  Ordonan a  de  Urgen  a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de
Urgen , cu modific rile i complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. (1) Se interzice organizarea i desf urarea activit ii
cinematografelor, institu iilor de spectacole i/sau concerte în comuna

str veni (3,27), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori.

(2) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desf oar  activit i de preparare, comercializare i consum al produselor
alimentare i/sau b uturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor i
cafenelelor, în interiorul cl dirilor, din comuna P str veni (3,27), unde se
constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de
3/1.000 locuitori.

(3) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în
domeniul jocurilor de noroc în comuna P str veni (3,27), unde se constat  c
inciden a cumulat  a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000
locuitori.  Este permis  func ionarea operatorilor economici din domeniul jocurilor



de noroc, din aceast  localitate, care comercializeaz  bilete de tip LOTO, pariuri
i lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea m surilor

de protec ie sanitar .
(4) Este permis  activitatea restaurantelor i cafenelelor din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau altor unit i de cazare, din aceast  localitate, doar
pentru persoanele cazate în cadrul unit ilor respective.

(5) Este permis  activitatea operatorilor economici, din aceast  localitate,
care desf oar  activit i de preparare, comercializare i consum al produselor
alimentare i/sau b uturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor i
cafenelelor, în exteriorul cl dirilor (terase care sunt considerate construc ii
deschise, conform prevederilor HG nr. 432/2021).

(6) În  situa ia  în  care  operatorii  economici  de  tipul  restaurantelor  i
cafenelelor, în interiorul cl dirilor, se afl  într-una din situa iile men ionate în
prezentul articol, se permite prepararea hranei i comercializarea produselor
alimentare i b uturilor alcoolice i nealcoolice care nu se consum  în spa iile
respective (de tip take away).

Art. 2. (1) Organizarea i desf urarea activit ii cinematografelor,
institu iilor de spectacole i/sau concerte este permis , cu participarea publicului
pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului, în comunele Farca a (2,93),
Secuieni (1,92) i Bode ti (1,52), unde se constat  c  inciden a cumulat  a
cazurilor  în  ultimele  14  zile  este  mai  mare  de  1,5  i  mai  mic  sau  egal  cu
3/1.000 de locuitori.

 (2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activit i de preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau

uturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor, în
interiorul cl dirilor, este permis , f  a dep i 30% din capacitatea maxim  a
spa iului i în intervalul orar 06.00-22.00, în comunele Farca a (2,93), Secuieni
(1,92) i Bode ti (1,52), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 i mai mic  sau egal  cu 3/1.000 de
locuitori.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în domeniul
jocurilor  de  noroc  este  permis ,  f  a  dep i  30%  din  capacitatea  maxim  a
spa iului, în comunele Farca a (2,93), Secuieni (1,92) i Bode ti (1,52), unde se
constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de
1,5 i mai mic  sau egal  cu 3/1.000 de locuitori.

Art. 3. (1) Organizarea i desf urarea activit ii cinematografelor,
institu iilor de spectacole i/sau concerte este permis  cu participarea publicului
pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în localit ile din jude ul Neam
în care nu au fost dispuse m suri de suspendare prin prezenta hot râre sau
hot rârile precedente.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activit i de preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau

uturilor alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor, în
interiorul cl dirilor, este permis  f  a dep i 50% din capacitatea maxim  a
spa iului i în intervalul orar 06.00-22.00, în localit ile din jude ul Neam  în care
nu au fost dispuse m suri de suspendare prin prezenta hot râre sau hot rârile
precedente.



(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în domeniul
jocurilor  de  noroc,  este  permis  f  a  dep i  50%  din  capacitatea  maxim  a
spa iului, în localit ile din jude ul Neam  în care nu au fost dispuse m suri de
suspendare prin prezenta hot râre sau hot rârile precedente.

Art. 4. (1) M surile prev zute la art. 1 i art. 2 intr  în vigoare începând
cu data de 30 aprilie 2021, ora 08.00, pentru o perioad  de 14 zile.

(2) Se men in m surile stabilite în precedentele hot râri ale Comitetului
Jude ean  pentru  Situa ii  de  Urgen  Neam ,  urmând  a  fi  analizate  la  expirarea
perioadei de 14 zile, în func ie de inciden a cumulat  a cazurilor.

Art. 5. (1) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al
jude ului Neam  va asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului
Jude ean pentru Situa ii de Urgen i unit ilor administrativ-teritoriale
nominalizate.

(2) Autorit ile administra iei publice locale din jude ul Neam  vor aduce la
cuno tin  public  prevederile prezentei hot râri, prin afi area acesteia pe raza
unit ilor administrativ teritoriale.
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