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HOTĂRÂRE  

DIN 13.10.2021 

Privind aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii virusului 

SARS CoV-2 

 

Avand in vedere prevederile HG nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romaniei , incepand cu data de 10.09.2021, precum si stabilirea masurilor 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID 19, cu modificările aduse de HG 990/2021, HG 1015/2021, HG 1050/2021 

 Luand in considerare  

- evolutia pandemiei de COVID-19, cauzata de virusul SARS -CoV 2  

- incidenta cumulata a cazurilor de COVID - 19 comunicată de  Direcția de Sănătate 

Publică Brașov 

- prevederile legii 55/2020 privind unele masuri pentru combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19 ,  

    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 privind constituirea CLSU și COAT  ale 

orașului Rupea, 

 

    

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se  sistează în întregime activitatea în piața orașului Rupea, datorită creșterii alarmante 

a cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS CoV-2. 

 

Art. 2. Se vor redacta și emite comunicate, afișe, mesaje de informare cu privire la măsura 

dispusă prin această hotărăre. 

 

 

PREȘEDINTE  CLSU RUPEA 
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