
  ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE LAZĂR
Tel.0243/206074,Tel/fax 0243/241510,E-mail primariagheorghelazar@gmail.com, www.primariagheorghelazar.ro

Nr. 524/08.02.2021
             

HOTĂRÂREA NR. 1 din 08.02.2021
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA –COMUNA GHEORGHE

LAZAR 

Având în vedere:
- prevederile OUG 21/2004 privind Sistemul National  de Mangement  al Situatiilor de 

Urgenta  cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevedrile OUG  nr. 1/2014 privind unele masuri  in domeniul managemnetului  

situatiilor de urgenta   , precum si pentru modificarea  si completarea Ordonantei de 
Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mangement al Situatiilor de Urgenta ;
-prevederile HG nr.3/2021 privind prelungirea starii de alerta  pe teritoriul Romaniei  

incepand cu data de 13.01.2021 precum si stabilirea masurilor  care se aplica pe durata  
acesteia pentru  prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 
-Hotararea nr. 16/07.02.2021 a Comitetului judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita
referitorare la rata de incidenta a cazurilor cumulate de COVID 19 la 1000 de locuitori in

ultimele 14 zile la nivelul UAT din judetul Ialomita ;
- Dispozitia nr. 200/30.10.2020 privind modificarea anexei la Dispozitia nr. 

100/10.03.2020 privind  actualizarea CLSU a l comunei Gheorghe Lazar.
In temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005 şi H.G. nr. 
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă,

HOTARASTE:

Art. 1. Avand in vedere rata de incidenta constatata pe raza UAT comuna 
Gheorghe Lazar la data de 07.02.2021   de  3,16 cazuri la 1000 de locuitori se
dispun urmatoarele masuri :
- este obligatorie purtarea  mastii de protectie in spatiile publice , spatiile comerciale , 
mijloace de transport in comun si la locul de munca , 
-purtarea obligatorie a mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura   pentru 
toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani in toate spatiile inchise si deschise ;
- se instituie obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice , operatorilor economici , 
profesionistilor, de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure la intrarea in sediu in 
mod obligatoriu triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor atat pentru 
personalul propriu  cat si pentru vizitatori ;
- se interzice organizare de evenimente private ( nunti, botezuri, mese festive ) in spatii
inchise si deschise, fara a se limita la aceasta – saloane , camine culturale, restaurante ,
baruri, cafenele ;
-   în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai 
mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea
grupuri;
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- se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 
23,00-5,00, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile
de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de 
la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
    c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează 
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele 
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi 
care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
    d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
- se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de comert , 
prestari servicii in spatii inchise sau deschise publice sau private sa-si organizeze si sa 
desfasoare activitatea in intervalul orar 05.00-21.00.
- se suspenda activitatea targurilor  , balciuri , talciocuri privind exercitarea comertului 
cu produse si servicii de piata in unele zone publice .
- se interzice  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati 
de prepararea, comercializare si consum al produselor alimentare , sau bauturilor 
alcoolice si nealcoolice de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor ;
- pentru operatorii economici se permite prepararea hranei si comercializare produselor 
alimentare si bauturilor  alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile 
respective ;
-se  permite prepararea hranei si comercializare produselor alimentare si bauturilor  
alcoolice si nealcoolice in spatii special destinate dispuse in exteriorul caldirilor in aer 
liber, cu obligatia asigurarii unei distante de minumum 2 m intre mese si participarea a 
maxim 6 persoane la o masa daca sunt din fanilii diferite , cu respectarea masurilor de 
protectie sanitara .
- se interzice  activitataea cu publicul a operatorilor economici licentiati in doemniul 
jocurilor de noroc.

Art. 2 Masurile dispuse  in baza prezentei hotarari  vor fi reevaluate  la comunicarea de
catre Comitetul Judetean pentru Sitiatii de Urgenta  in termen de 48 de ore  de la data 
comunicarii de catre  Directia de Sanatate Publica  a modificarilor limitelor de  incidenta 
cumulata  a cazurilor din ultimele 14 zile.
Art.3 Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica prin afisare la  sediul UAT si a 
agentilor economici din localitate 
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