Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi
România, Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, cod 220132
Telefon: +40-(0)252-311.216, 311.217; Fax: +40-(0)252-311.469
HOTĂRÂRE
privind aprobare de măsuri suplimentare de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2,
având în vedere situația epidemiologică de la nivelul judeţului Mehedinţi,
în contextul pandemiei de COVID-19
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătăţii publice in situaţii de
risc epidemiologie şi biologic, republicată;
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pendemiei de
COVID-19 modificată şi completată cu OUG 192/2020;
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 15/2005 şt Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014
privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- H.G.R nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G.R. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 14
decembrie 2020, precum şi stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor epidemiei de COVID -19;
- H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,
atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori pe
UAT-urile de la nivelul județului Mehedinți pentru ultimele 14 zile, transmisă de DSP Mehedinţi
prin adresa nr. 15016 din 21.12.2020 către CJCCI Mehedinți;
-

În temeiul art. 10 şi art. 11 din H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se constată că rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile la nivelul județului
Mehedinți, a depăşit valoarea de 1,5 / 1000 de locuitori, pentru unitate administrativ teritorială
Cujmir (2,08).
Art. 2. Faţă de aceasta, la nivelul unității administrativ teritoriale Cujmir, în perioada
22.12 - 03.01.2021, se vor respecta următoarele:
1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea
maximă a spaţiului;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00-23,00;

3. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 06,00-23,00;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc
este permisă fără a depăşi 30%;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în spaţii publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan
și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 06,00-23,00.
Art. 3. Instituţiile cu atribuţii de control de la nivelul județului Mehedinți vor intensifica
controalele cu precădere pentru verificarea următoarelor măsuri:
1. obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise;
2. interzicerea desfăşurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri in
spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
3. interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar
23,00-5,00;
4. interzicerea desfăşurării activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în afara
intervalului orar 5,00-21,00.
5. suspendarea activităţii târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi
servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.
6. respectarea de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice
centrale şi locale, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate
administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, a obligaţiei organizării
programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii, sau astfel
încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o
diferenţă de cel puţin o oră.
Art. 4. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Cujmir aduce la cunoștința
operatorilor economici vizați prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Mehedinţi va transmite prezenta hotărâre tuturor entităţilor responsabile cu aducerea la îndeplinire,
pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
(2) Prezenta hotărâre se comunică unităţi administrativ-teritoriale manționate la art.1
pentru aducere la cunoştinţa comunităţilor locale.
Emisă astăzi, 21.12.2020, ora _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin.
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