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HOTĂRÂREA nr. 37/31.07.2020
a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptată în conformitate cu
Hotărârea nr. 5/10.03.2020 a CJSU Sibiu
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 37/28.07.2020 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS
CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc de infectare,
Având în vedere Hotărârea nr 13/31.07.2020 a Grupului de Suport Tehnic pentru Gestionarea
Situațiilor de Urgență Generate de Epidemii
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind măsurile pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 5/10.03.2020 a Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 03.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Sibiu se
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a
răspândirii SARS-CoV–2, în următoarele locuri:
- Piețele agroalimentare cu program zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar
15:00 – 18:00 și permanent sâmbăta și duminica;
- Piețe agroalimentare cu program săptămânal – în ziua desfășurării, pe întreaga
perioadă;
- Piețe volante/piețe mixte – pe întreaga durată a desfășurării;
- Târguri generale/specializate – pe întreaga durată a desfășurării;
- Bâlciuri/festivaluri tematice – pe întreaga durată a desfășurării;- Stațiile de autobuz, peroanele din stațiile de cale ferată, autogări, Aeroportul
Internațional Sibiu zona de parcare, stațiile de îmbarcare transport pe cablu
(Bâlea Cascadă, Bâlea Lac și Păltiniș) – pe perioada staționării și îmbarcării;
- Pe perioada desfășurării ceremoniilor funerare;
- Grădina Zoologică Sibiu – în zonele cu potențial de aglomerare (casa de bilete,
zona chioșcurilor și tarabelor, zona lacului de agrement), în zilele de sâmbătă și
duminică;
- Parcuri – în zonele de socializare (mese pentru jocul de șah – Parcul Astra, etc.);
- Evenimente culturale organizate în spații deschise – atât pentru participanții la
eveniment, conform legislației în vigoare, dar și pentru persoanele aflate în

trecere care aleg să staționeze temporar în apropierea zonei delimitate a
evenimentului.
Art. 2 Responsabilitatea aplicării măsurilor prevăzute în prezenta Hotărâre revine
instituțiilor prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Sibiu și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, în vederea afișării
acesteia.
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