
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 contextul gestion rii epidemiei generat  de

virusul COVID-19

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. 1161/2021 pentru modificarea i

completarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind
prelungirea st rii de alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum i stabilirea m surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific rile i complet rile ulterioare;

- dispozi iile Ordinului ministrului s ii i al ministrului afacerilor interne nr.
2282/156/2021 privind instituirea obligativit ii purt rii m tii de protec ie, efectu rii
triajului epidemiologic i dezinfect rii mâinilor pentru prevenirea contamin rii cu virusul
SARS-CoV-2, pe durata st rii de alert ;

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. Începând cu data prezentei hot râri î i înceteaz  aplicabilitatea prevederile
Hot rârilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam  privind constatarea
încadr rii în limitele inciden ei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a

surilor stabilite prin Hot rârea de Guvern nr. 1090/2021, adoptate anterior.

Art. 2. Începând cu data de 26 octombrie 2021 vor fi puse în aplicare m surile
stabilite prin Hot rârea Guvernului nr. 1.161/2021 pentru modificarea i completarea
anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modific rile i complet rile ulterioare.



Art. 3. 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  Neam i unit ilor administrativ-teritoriale.

PRE EDINTE,

PREFECT

George LAZ R

Nr. 115
Piatra Neam , 26 octombrie 2021


