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HOTĂRÂRE 

privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor 

preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.05.2021 şi aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul UAT Cărbunari, judeţul Caraş-Severin 

  
Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile : 

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

COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 

- HGR nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

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

- Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 699/67/2021 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 

privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

modificat şi completat prin Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 

700/68/2021, 

- HCNSU nr.29/14.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul 

evoluţiei pandemiei de COVID-19,  

- art.4 din HCNSU nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei ţărilor / zonelor / teritoriilor de risc 

epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din 

acestea şi stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, 

Văzând prevederile art. 10 din HGR 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 adresele Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 5503/20.05.2021 cu privire 

la Incidenţa cumulată la 14 zile la nivelul localităţilor/judeţului Caraş-Severin, raportată la 1.000 de 

locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.05.2021 şi nr. 5512/20.05.2021 

referitoare la Analiza de risc epidemiologic pentru rata cumulată a incidenţei la 14 zile, conform datelor 

preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.05.2021, pe localităţi,  

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin şi în baza 

prevederilor art. 14 din Anexa nr.3 la HGR nr. 531/2021, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

20.05.2021,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  

Art. 1. (1) . Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 4 / 

1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor 

stabilite în anexa la prezenta hotărâre, pentru:  

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile 

CĂRBUNARI 4,58 

 

 Art.2. Se aprobă funcţionarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care 

comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu 

respectarea măsurilor de protecţie sanitară. 
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 Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-

Severin se aplică pentru perioada 21.05. – 03.06.2021 şi vor fi reevaluate la finalul acesteia, pe baza analizei 

prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. 

 Art.4. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 21.05.2021, este valabilă pentru 

UAT Cărbunari, judeţul Caraş-Severin şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-

Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

           (2). Măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr.53/10.05.2021, nr.54/12.05.2021, 

nr.55/14.05.2021 şi nr.59/19.05.2021 rămân valabile pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt 

nominalizate la art.1 din prezenta Hotărâre. 

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi UAT Cărbunari. 

            (2). Prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cărbunari prezenta hotărâre se va 

afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător. 

 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P R E F E C T, 

 

Cristian GÂFU                             
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