
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRA$OV

coMITETUL JUDETEAN PENTRU sITUATTT nn uRcrNlA

HOTARAREA NT.137

din 17 Mai 2021

privind constatarea incidenlei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul
SARS-CoV-2 in uniti(ile administrativ-teritoriale

Viqtea gi Homorod

AvAnd in vedere prevederile:

o H.G. nr.531 din ll.O5.2\2l, privind prelungirea stdrii de alertl pe teritoriul

RomAniei incepind cu data de 13 mai 2021, precum qi stabilirea misurilor care se

aplici pe durata acesteia pentru prevenirea ;i combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19;

o H.G. nr.550 din 14.05.2021, pentu modificarea ;i completarea anexelor nr.2

qi nr.3 la H.G. nr.531 din 11.05.2021, privind prelungirea stirii de alertd pe

teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum qi stabilirea masurilor

care se aplica pe durata acesteia pentru pfevenirea gi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19;

. Ordinul comun nr. 699/6'7114.05.202I, al Ministrului s5natdlii Ei al

Ministrului afacerilor inteme pentru modificarea ordinului Ministrului sandtalii 9i

al Ministrului afacerilor interne nr. 87418112020, privind instituirea obligativitdlii

purtdrii maqtii de protecfie, a triajului epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a

mdinilor pentru prevenirea contaminirii cu virusul SARS-Cov-2 pe durata stdrii de

a1ert6,



luAnd in considerare:

. evoluia pand emiei de COVID- 1 9 cauzatd de noul coronavirus SARS-CoV-2;

. incidenla cumulate a cazurilor de COVID-l9 comunicatd de citre Direclia de

Sinitate PublicI Bragov;

o O.U.G. nr. 2112004, privind Sistemul NaJional de Management al SituaJiilor

de Urgen{5;

o Legea nr. 5512020, privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID- 19, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare;

. Legea nr.13612020, privind instituirea unor mdsuri in domeniul s6nAtAlii

publice in situalii de risc epidemiologic gi biologic, republicat[, cu modificirile qi

completdrile ulterioare;

o Hotlrdrea Comitetului Judefean pentru Situalii de Urgenli Bragov nr. 55 din

08.03.2021, privind recomanddri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19 in judeful Bragov;

o Hotlrdrea Comitetului Judelean pentru Situajii de Urgenfd Braqov nr. 123 din

03.05.2021, privind constatarea incidenlei cumulate a cazurilor de infectare cu

virusul SARS-CoV-2 in unitdtile administrativ-teritoriale: Viqtea ;i Homorod,

Comitetul Jude(ean pentru Situa(ii de Urgen{i Bragov

norAnAgrn:
Art.1 Se constati, la data de 17 .05.2021, ci la nivelul unitAlii administrativ-

teritoriale Vigtea inciden{a cumulatd a cazuilor de infectare cu virusul SARS-COV-

2 a crescut la 1,68/1000 de locuitori.

Art.2 incepdnd cu data de 18.05.2021, ora 0:00, in unitatea administrativ-

teritoriald Vigtea se vor aplica, pentru o perioadl de 14 zile, misurile previzute in

H.G. nr.53 1 din 1 L05.2021, privind prelungirea stirii de alert6 pe teritoriul

Rominiei incepdnd cu data de 73 mat 202l, precum Ei stabilirea mdsurilor care se

aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, cu modificarile gi completdrile ulterioare, corespunzetoare limitelor de

incidenld mai mare de 1,5/1000 Ei mai micd sau egald cu 3/1000 de locuitori'



Art.3 Se constata, la data de l7 .05.2021, cd la nivelul unitalii administrativ-

teritoriale Homorod incidenla cumulati a cazurilor de infectare cu virusul SARS-

COV-2 este de 0.38/1000 de locuitori.

Art.4 incepAnd cu data de 18.05.2021, ora 0:00, in unitatea administrativ-

teritoriald Homorod se vor aplica, pentru o perioadd de 14 zlle, mdsurile prev[zute

in H.G. nr.53 1 din ll.O5 .2021 , privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul

RomAniei incepAnd cu data de 13 mai 2021, precum ;i stabilirea mlsurilor care se

aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea ;i combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, corespunzdtoare limitelor de

incidenld mai micl sau egalS cu 1,5/1000 de locuitori.

Art.S in condiliile in care nu se constata o creqtere substanliald a incidenlei

cumulate a canrTlor de COVID-l9 qi, implicit, incadrarea in alte limite de

incidenfd, prezetta hotdrAre urmeazd a fi reevaluatd la finalul perioadei mentionate

pentru unitSlile administrativ-teritoriale: Viqtea qi Homorod'

Art.6 Comitetele Locale pentru Situalii de Urgen{A din unitAfle administrativ-

teritoriale: Viqtea Ei Homorod vor asigura punerea in aplicare a prevederilor

prezentei hotdrAri gi vor dispune mdsuri in vederea monitorizdrii acesteia.

Art.7 Comitetele Locale pentru Situalii de Urgen{d Urgen!5 din unitdflle

administrativteritoriale: Viqtea gi Homorod vor proceda cu celeritate la informarea

populaliei, atAt prin mass-media, cdt qi prin afigaj in locuri publice, cu pri\'ke la

misurile dispuse pentru prevenirea ;i combaterea efectelor panderniei de COVID-

19, precum gi a misurilor dispuse prin Ordinut comun nr. 699/67114.05.2021' al

Ministrului sdndtSlii gi al Ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului

Ministrului sAnAtali qi al Ministrului afacerilor interne nr. 87418112020, ptivhd

institukea obligativitdlii purtirii mdgtii de proteclie, a triajului epidemiologic 9i

dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contaminlrii cu virusul

SARS-Cov-2 pe durata stdrii de alertS.

Art.8 Inspectoratul pentru SituaJii de UrgenJd ,.Jara BArsei" al judelului

Bragov, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica ptezenta hot[rdre tuturor

membrilor Comitetului Jude{ean pentru Situalii de Urgenld BraEov.



Artg hstitutia Prefe ctului-Judeful Bragov va comunica prezenta hotirdre, in

regim de urgenl[, cdtre unitAfile administrativ-teritoriale: Viqtea qi Homorod.

Art.10 Prezenta hotirdre se publici pe site-ul oficial al Instituliei Prefectului

Judepl Bragov.

PRE$EDINTELE COMITETULUI JUDETEAN
PENTRU SITUATTI DE I]RGENTA
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