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H O T Ă R Â R E  

Văzând prevederile art. 10 din Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ținând cont de Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 din 28.07.2020 

privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor SARS-CoV-2 la nivelul 

spațiilor/activitățiilor unde există un risc crescut de infectare,  

 Luând în considerare materialul intitulat ”Informare privind evoluția a două focare active de 

COVID-19 comunitare pe raza județului Caraș-Severin”, înaintat de către Direcția de Sănătate Publică 

Caraș-Severin, cu nr. 6812 din 30.07.2020 

 Având în vedere analiza efectuată, în cadrul ședinței ordinare a Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Caraș-Severin din data de 31.07.2020, cu privire la situația epidemiologică existentă la nivelul 

UAT-urilor Obreja și Eftimie Murgu,  

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se stabilește necesitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, de către 

toate persoanele prezente în spațiile publice deschise de pe raza comunelor Obreja (localitatea Iaz) și 

Eftimie Murgu;   

Art.2.  Se propune interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice 

și nealcoolice în spațiile destinate, dispuse în exteriorul clădirilor, în intervalul orar 23:00-06:00; 

Art.3. Intensificarea acțiunilor de patrulare în comunele Obreja (localitatea Iaz) și Eftimie Murgu a 

echipajelor de ordine publică din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru 

menținerea unui climat normal de conviețuire socială; 

Art.4. Autoritățile publice locale Obreja și Eftimie Murgu iau măsuri pentru asigurarea acțiunilor de 

curățenie și dezinfecție a instituțiilor publice locale și a spațiilor publice din administrare; 

Art.5. Informarea populației, prin grija autoritățile publice locale Obreja și Eftimie Murgu, cu privire la 

măsurile de prevenire necesare pentru împiedicarea răspândirii infecțiilor SARS-CoV-2: măsuri de igienă 

personală, recomandarea limitării deplasărilor în afara locuinței, declararea eventualelor contacte cu 

persoane infecate SARS-CoV-2, etc.. 

Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.08.2020; 

Art.7. Aducerea la cunoștiință publică, pe plan local, cu privire la prevederile prezentei Hotărâri se va face 

de către  autoritățile publice locale Obreja și Eftimie Murgu; 

Art.8. Prezenta Hotărâre se transmite prin e-mail și fax, Primăriilor Obreja și Eftimie Murgu și prin e-mail 

membriilor Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și Centrului Național de 

Conducere și Coordonare a Intervenției. 
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