
 

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 
      

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea de măsuri suplimentare privind limitarea răspândirii                                                                                                                         

           virusului SARS CoV -2, în contextul epidemiei cu 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 modificată şi completată cu OUG 192/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor epidemiei de COVID -19, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României 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 incidența cumulativă calculată a cazurilor 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. 8522 din 26.05.2021 către C.J.C.C.I. Mehedinți,  
  

În temeiul art. 10 alin. (1) – (3) 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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
     

 

Art. 1. Se constată că incidența cumulată la 14 zile depășește valoarea de 3 la 1000 de 

locuitori pentru unitatea administrativ-teritorială Bîlvănești (3,03).  

 

Art. 2. Față de aceasta, la nivelul unității administrativ-teritoriale menționate la art. 1, 

în perioada 27.05. - 09.06.2021, se vor respecta următoarele: 

a) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte sunt interzise; 

b) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, respectiv organizarea şi desfăşurarea 

în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente 

culturale sunt interzise; 

c) 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, precum şi la terase este interzisă; 

d) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi 

de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor 

unităţi; 

e) măsurile prevăzute la lit. c) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 

spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 

pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; 

f) operatorii economici prevăzuţi lit. c) şi d) se permite prepararea hranei şi comercializarea 

produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile 

respective; 

g) prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu 

excepţia celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi 

participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea 

măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului 

economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

h) nu este permisă activitatea în cluburi şi discoteci; 

i) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

interzisă. 

 

 

 Art. 3. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Mehedinţi va transmite prezenta hotărâre tuturor entităţilor responsabile cu ducerea la 

îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.  

            (2) Prezenta hotărâre se comunică unităţii administrativ-teritoriale vizate, pentru 

aducere la cunoştinţa comunităţilor locale și operatorilor economici.  
 

  

 

 Emisă  astăzi, 26.05.2021, ora 13:00, în municipiul Drobeta Turnu Severin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 70 

Preşedintele Comitetului Judeţean  

pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi 

         Prefect, 

Cristinel PAVEL 

 

                


