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                R O M Â N I A       Exemplar nr.______ 

    JUDETUL CARAŞ-SEVERIN 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

         SITUAŢII DE URGENŢĂ 

        

 

 

   

H O T Ă R Â R E  

privind solicitarea transmiterii la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propunerii  

pentru modificarea orarului de funcţionare la terase, cluburi, baruri şi altele asemenea 

precum şi la operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc  

 

 

În urma analizei situației epidemiologice existente la nivelul județului Caraş-Severin s-a 

considerat necesară adoptarea unei decizii mai ferme, astfel încât să poată fi sprijinit sistemul 

sanitar în efortul său de a gestiona epidemia COVID- 19; 

Potrivit prevederilor: 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 

de risc epidemiologic şi biologic; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- H.G. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la H.G. 553/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

Luând în considerare Referatul nr.1/13938/03.08.2020 al Prefectului Judeţului Caraş-

Severin, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin,  

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, 

În urma analizării situației existente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin, întrunit în şedinţă extraordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Deoarece s-a constatat o aglomerare de persoane după orele 23,00 în spaţii publice 

deschise, respectiv: terase, cluburi, baruri şi altele asemenea precum şi la operatorii economici care 

desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, existând riscul de răspândire comunitară intensă a virusului 

SARS-CoV-2, se solicită Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea pentru judeţul 

Caraş-Severin, a următoarelor măsuri: 

 interzicerea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate (terase, cluburi, baruri şi altele 
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asemenea) dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi / sau băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice în intervalul orar 24,00 – 06,00; 

 interzicerea desfăşurării activităţii cu publicul pentru operatorii economici care 

desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, în intervalul orar 24,00 – 06,00. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, Comitetului Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă. 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              
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Data: 03.08.2020 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC 

PERMANENT  

AL CJSU 

 


