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HOTĂRÂREA nr. 119/17.12.2020  

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, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

În conformitatea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1065/2020, privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 
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,  
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1. Pentru staţiunea Bâlea Lac, situată în aria comunei Cârţişoara şi 

staţiunea Păltiniş se pun în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1065/2020, 
prin raportarea la rata de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la 1000 
de locuitori,  la nivelul judeţului Sibiu. 

 
ART. 2. (1) Începând cu data de 17 decembrie 2020, în cadrul anexei Hotărârii 

nr. 118/15.12.2020, a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, vor fi 
cuprinse si staţiunile prevăzute la art. 1, iar perioada de aplicare a măsurilor din 
Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 vor intra în vigoare la data de 18 decembrie, ora 
00:00;  

            (2) Anexa va fi actualizată zilnic, în funcţie de evoluţia ratei de incidenţă 
la nivelul judeţului Sibiu şi a fiecărei localităţi, prin grija Centrului Judeţean de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului 
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judeţului Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru 
Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 
ART. 3. 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 se va publica pe site-ul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. 
Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 
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