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 ROMÂNIA  

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEȚUL ARAD  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 141 din 15.09.2021  
 

 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad  

din data de 15.09.2021 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere: 
 

 
 

 

- Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea Guvernului nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      
nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul 
managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și 

completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă; 

- prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Afacerilor Interne cu 

numărul 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de 
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea periodică a mâinilor pentru 

prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Afacerilor Interne cu 
numărul 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătății și al 

Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității 

purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 

pe durata stării de alertă; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                
nr. 67 din 03.02.2021; 
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- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 67/2021 privind 

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi 

aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 precum și modificarea și completarea Hotărârii 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind 

aprobarea listei țărilor /teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe 
baza cărora se stabilesc acestea , precum și a regulilor de aplicare a măsurii 

carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România , cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 68/2021 privind 
privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor /teritoriilor în funcție de rata de 
incidență cumulată; 

 

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoare 
 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 
 
 

 
 
 

Art.  1. În aplicarea prevederilor art. 1 din Anexa 2 la Hotărârea 

Guvernului nr.932/2021, precum și a prevederilor art. 1 din Ordinul comun al 
Ministrului Sănătății și Ministrului Afacerilor Interne cu numărul 874/81/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, se instituie începând cu data de 
16.09.2021 obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice 

deschise de genul piețelor, târgurilor, bâlciurilor, talciocurilor, spațiilor 
comerciale, stațiilor pentru transportul în comun, fără a se limita la acestea, 

precum și în alte zone cu potențial de aglomerare și unde nu se organizează 
controlul epidemiologic la accesul în perimetru din Județul Arad. 

Art.  2. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe o rază de 
100 de metri în jurul unităților de învățământ din Județul Arad, pentru 

persoanele care staționează în acest perimetru.  
Art. 3  Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile 

administrativ-teritoriale din Județul Arad au obligația informării populației, atât 
prin mijloacele mass-media cât și prin afișaj în locuri publice, afișare pe pagina 

web a primăriei sau pe conturile din rețelele de socializare cu privire la măsurile 

dispuse în prezenta Hotărâre.  
        Art. 4. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile 

administrativ-teritoriale din Județul Arad, alături de structurile județene ale 
Ministerului Afacerilor Interne reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații 

de Urgență, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri și 
vor dispune măsuri în vederea monitorizării și respectării acesteia. 

        Art.  5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului 
Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și 

autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților 
administrativ-teritoriale. 

 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad 
TOTH Csaba 

 

 

     


