
 

Pagina 1 / 1 
 

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu 
 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu  

     Tel: 0269 210 104 
Strada Andrei Şaguna nr.10  Fax: 0269 218 177  
Sibiu, 550009  

https://sb.prefectura.mai.gov.ro 

 
 
  
 

  

HOTĂRÂREA nr. 39 /13.08.2020 
 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptată în conformitate 
cu Hotărârea nr. 5/10.03.2020 a CJSU Sibiu 

 
 Având în vedere situaţia epidemiologică la nivelul judeţului Sibiu, pentru prevenirea şi 
limitarea unor posibile îmbolnăviri cu coronavirusul SAR-CoV-2, pentru aplicarea la nivelul judeţului 
Sibiu în mod corespunzător a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
 Analizând propunerile formulate de Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu 
în cadrul video-conferinţei Grupului de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă 
Generate de Epidemii şi al votului în unanimitate al acestuia, 
 Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 5/10.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Sibiu, 
 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. Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 
spaţii special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, 
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt 
terasele, cluburile, barurile şi alte asemenea, de la nivelul judeţului Sibiu, nu poate începe înainte de 
orele 06:00 şi nu se poate prelungi după orele 24:00. 
 
 Art. 2. În zona istorică a municipiului Sibiu se recomandă purtarea măştii de protecţie pe toată 
durata zilei, pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise. 
 
 Art. 3. Măsurile prevăzute la art. 1 şi 2 intră în vigoare începând cu data de 15.08.2020 orele 
00:00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile şi poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. 
 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Sibiu.  
 
 

Preşedintele 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 
 

Mircea – Dorin CREŢU 
 

  Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 
 


