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HOTĂRÂREA nr. 56/ 13.10.2020 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  
 
 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând 
propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă 
Generate de Epidemii, 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. nr. 
782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 
15.09.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  
 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 şi ale art. 3 a Hotărârii nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor 
de risc epidemiologic, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în 
România din acestea şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Având în vedere înregistrarea unei rate de incidenţă cumulate în ultimele 14 zile între 
1,5 – 3,0 la 1000 de locuitori la nivelul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racoviţa, Porumbacu de Jos, 
Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu, la propunerea Grupului de Suport Tehnic pentru Gestionarea 
Situaţiilor de Urgenţă Generate de Epidemii, se vor dispune următoarele măsuri suplimentare pentru 
limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 astfel:     
 

(1) Începând cu data de 14.10.2020, ora 00:00 până la data de 27.10.2020, ora 24:00, se va 
institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate 
persoanele aflate pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Nocrich, 
Poplaca şi Turnu Roşu, prezente în toate spaţiile publice deschise; 

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 
 
(2) Începând cu data de 14.10.2020, ora 00:00 până la data de 27.10.2020, ora 24:00, pe 

teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu, 
se va interzice: organizarea evenimentelor private în cadrul saloanelor de evenimente, funcţionarea 
restaurantelor, barurilor, cafenelelor şi a cluburilor. 

 
* Se vor excepta de la această măsură persoanele cazate în unităţile hoteliere, care pot servi 
masa în cadrul restaurantelor acestora; 
** Se vor excepta de la această măsură activităţile de preparare şi distribuire a hranei în 
sistem catering; 
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(3) Se recomandă ca în intervalul 14.10.2020, ora 00:00 până la data de 27.10.2020, ora 
24:00, lăcaşurile de cult de pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racoviţa, Porumbacu de Jos, 
Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu să desfăşoare slujbele religioase în curte. Credincioşii trebuie să 
poarte masca de protecţie şi să păstreze distanţa fizică de 2 metri între persoane. 

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 
 

 
Art. 2. Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor 

intensifica măsurile de supraveghere şi control pe raza UAT-urilor Apoldu de Jos, Racoviţa, 
Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu. 

 
Art. 3. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale comunelor Apoldu de Jos, Racoviţa, 

Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu vor informa populaţia localităţilor prin orice 
mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.). 

 
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 şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale comunelor Apoldu de Jos, 
Racoviţa, Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca şi Turnu Roşu şi se va publica pe site-ul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Sibiu. 

                                                                                                                                        
 

Preşedintele 
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