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HOTĂRÂREA NR. 6 
DIN 02/09/2020 

Privind aprobarea reluării unor activități suspendate pe perioada stării de urgență, 
respectiv alertă pe teritoriul României 

 
Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei din data de 16.03.2020 privind 

instiuirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei,  
    În conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art. 4 alin.(1) lit.(c) și d) din OUG nr. 
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. V, pct.7 din OUG  nt. 1/2014 privind unele măsuri în 
domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea  și 
completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de Management al Situațiilor de 
Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a 
regulamentului Sanitar Internațional 2005, 
 
    În conformitate cu dispoziția Primarului nr. 329 din 22.09.2016 privind constituirea 
CLSU și COAT  ale orașului Rupea, 
 
    În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și 
adoptarea măsurilor stabilite prin actele normative prin care s-a instituit starea de urgență, 
respectiv alertă pe teritoriul României 
 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă reluarea în întregime a activității în piața și târgul orașului Rupea, cu 
respectarea regulilor generale de protecție împotriva răspândirii infecției cu SARS- CoV-2, 
purtarea măștii fiind obligatorie pentru toate persoanele pe întreaga perioadă a desfășurării 
activității. 
 
Art.2 Se aprobă reluarea activității Casei Orășenești de Cultură Rupea (spectacole, activități 
extrașcolare, întruniri, repetiții,etc.)  cu respectarea regulilor generale de protecție împotriva 
răspândirii infecției cu SARS- CoV-2. 
 
Art. 3 Se aprobă reluarea activității Creșei orășenești Rupea începând cu data de 14.09.2020 
cu respectarea tuturor măsurilor impuse pentru învâțământul preșcolar. 
 
Art. 4 Se aprobă redeschiderea  locurilor de joaca pentru copii si a parcului central  cu 
respectarea regulilor generale de protecție împotriva răspândirii infecției cu SARS- CoV-2. 
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Art. 5 - Se aprobă reluarea activității Bazei sportive din orașul Rupea cu respectarea regulilor 
generale de protecție împotriva răspândirii infecției cu SARS- CoV-2. 
 
Art. 6 - Se vor redacta si emite comunicate, afise, mesaje, de informare cu privire la masurile 
dispuse prin această hotărâre. 
 
 
 

PREȘEDINTE  CLSU RUPEA 
PRIMAR 

Ec. Bărdaș Nicolae Liviu 
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