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Nesecret
COMITETUL JUDEEAN

PENTRU SITUAII

DE URGENTA ALBA

HOTRÄREA nr. 64 din 15.11.2020
privind propunerea instituirii carantinei în municipiul Sebe_, judeul

Alba

Având în vedere situaia epidemiologic din municipiul Sebe_ generat de
coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul

SARS-CoV-2 de 8,50 la 1000 de locuitori în municipiul Sebe_, riscul epidemiologic
fiind de o gravitate maxim ,

în circumstan e

de nerespectare a m surilor

legale în

vigoare;
In conformitate
-

5

art. alin. (2)
i

cu

lit.

prevederile:
d) din Legea 55/2020 privind unele msuri pentru prevenirea

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificrile

_i

completrile ulterioare;
art. 7 alin. (5) si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor
msuri
în domeniul sntjii
publice în situaii de risc

epidemiologic _i

biologic;

art. 3 din Anexa 3 la Hotrârea

privind prelungirea strii

de alert

de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020

pe teritoriul României începând cu data de

14 noiembrie 2020, precum _i stabilirea msurilor care se aplic pe durata
acesteia pentru prevenirea _i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
art. 11 alin. (3) din Hotrârea
Guvernului nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc;
art. 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului
nr. 1309/2020
Sntjii
privind
modalitatea de aplicare a msurilor de prevenire _i limitare a îmbolnvirilor cu

SARS-CoV-2;

In temeiul

drepturilor

conferite de Hotärârea Guvernului

aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura

nr.

1491/2004 pentru

organizatoric,

funcionarea _i dotarea comitetelor _i centrelor pentru situaii de urgen.

atribuiile,

Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de
Management al Situaiilor
de Urgen,
aprobat
prin Legea nr. 15/2005, cu
modificärile _i completärile ulterioare;
Vãzând analiza de risc zon de focar
municipiul Sebe_ nr. 12991 la data de 14
noiembrie 2020 a Direciei de Sntate
Public Alba;
Luând în considerare Avizul de carantinare zonal emis de
Institutului Naional
de Sntate
Public cu nr.129/14.11.2020 pentru
municipiul Sebe_;
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In baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare _i
Functionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului judeului

336/25.07.2017, cu modificrile

_i completrile

ComitetulJudetean pentru Situaii
extraordinar în data de 15.11.2020,

Alba

ulterioare;

de Urgen

Alba, convocat în _edin

HOTR_TE:
Art.1. (1) Se va solicita Centrului Naional

de Coordonare _i Conducere a

Interveniei emiterea ordinului comandantului acjunii pentru instituirea pe o perioad
de 14 zile, începând cu data de 17.11.2020 ora 00:00, a mäsurii de carantinare a
municipiului Sebe_, judeul Alba.
(2) Perimetrul vizat de msura preväzut la alin. 1 este delimitat de urmtoarele
coordonate geografice:
- N45°58'19.6" E 23°31'32.1"-DN 7 le_ire spre Vinu
-N 46°00'02.9" E 23°32'35.1" - DN 1le_ire Lancr m

de Jos
spre Alba lulia

- N 45°5643.8" E 23°35'20.2" DN 7 Zona Hotel Fan ie_ire spre Sibiu
- N

45°53'50.6" E 23°33'36.7" DN 67 C

- N 45°58'12.6" E 2333'27.3" DN 1 Ie_ire din Sebe_ spre Al sau Lancr m
N45°58'42.8" E 23°33'28.1 " Ie_ire din Lancr m spre Al sau Sebe_
- N 45°57'55.4" E 23°36'06.5" ie_ire spre Daia Român

ART.2 Este strict interzis intrarea/ ie_irea din zona carantinat prin alte zone i ci de
acces decât cele deschise circulaiei publice de pe drumurile naionale, judetene,
comunale _i forestiere.
ART.3 Circulaia

excepia

_i staionarea

în spaii

publice a persoanelor este interzis,

motivelor bine justificate, pe baza Declaraiei

legitimatie de serviciu sau a adeverinei

ART.4 Îin zona prevzut
la

art.

pe proprie räspundere (Anex),

eliberate de angajator.

la art. 1 alin. (2), se propune instituirea urmtoarelor

obligatorii pentru toate persoanele care se afl

menionat

cu

permanent sau tranziteaz

msuri
zona

1:

1. identificarea persoanelor cu domiciliul, re_edina ori adresa declarat în zona
menionat
la art. I alin. (2) _i introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasärii persoanelor i

monitorizarea permanent

a

respect ri acestei mäsuri. le_irea persoanelor din locuin
este permis doar pe
baz de Declaraie pe proprie rspundere (Anex), legitimaie de serviciu sau
adeverin eliberat de angajator, dup caz.
3. In intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menionat
la art. I alin. (2),
se interzice circulaia tuturor persoanelor în afara locuinei/gospodriei,
cu
urmtoarele excepi
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin/gospodrie
_i
locul/locurile de dest _urare

a activitii

profesionale i

înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoper necesitile
de baz
ale persoanelor _i animalelor de companie/domestice, precum _i bunuri

necesare desf_urrii

activitii

profesionale, pentru persoanele cu vârsta
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de peste 65 de ani în intervalul 10:00 13:00, iar pentru persoanele cu
vârsta mai mic

de 65 de ani în intervalele orare 06:00 - 10:00, respectiv

13:00-20:00;
c) deplasarea pentru asisten
realizat

medical

care

nu

poate fi amânat

_i

nici

de la distan;

d) deplasärile scurte, în apropierea locuinei/gospodäriei,

legate de activitatea

fizic individual a persoanelor (cu excluderea oricror activiti
sportive
de echip), cât _i pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donrii de sânge, la centrele de transfuzie sanguin,
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat

g) deplasarea pentru realizarea de activitäi agricole
h) deplasarea productorilor

agricoli pentru comercializarea de produse

agroalimentare;
1) ingrijirea sau administrarea unei proprieti

din alt localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obinerea

unor drepturi,

k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
1) pentru

achizi ia,

întreinere

service-ul,

efectuarea

a vehiculelor, activiti

ITP

sau

alte

opera iuni

de

care nu pot fi efectuate în localitatea de

domiciliu;
m)alte motive justificative precum: îngrijireaînsotirea copilor/membrilor de
familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoan
aflat în întreinere,
asistena persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabiliti
ori ded
unui membru de familie, evenimente de stare civil
4. In

intervalul

orar

locuinei/gospodriei
lit. a), c), d).

22.00

-

6.00,

circula ia

persoanelor

este permisä numai pentru motivele prevzute

5. În/din zona menionat

în

afara

la punctul 3,

la art. 1 alin. (2) este permis intrarea / ie_irea pentru:

a) transportul de marf indiferent de natura acestuia, al materiilor prime i
resurselor necesare desf_urrii
activitilor
economice în localitatea

carantinat, precum _i aprovizionarea populaiei,
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinat, dar care desfä_oar
activiti
economice sau în domeniul aprri,
ordinii publice, securitii
naionale, sanitare, veterinare, situaiilor de urgen,
administraiei publice
locale, a asistenei _i proteciei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate

public, agriculturii, alimentaiei publice, comunicaiilor _i transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinat
profesional în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizeaz

activiti

_i desf_oar

activitatea

agricole sau pentru comercializarea de

produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoirea copiilor
membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei
persoane aflate în întreinere,

cu dizabiliti,

9) urgene

persoanelor vârstnice, bolnave sau

decesul unui membru de familie;

) deplasarea pentru asisten

realizat

asistena
medical

de la distan;
medicale.
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care nu poate fi amânat

_i nici

6. Pentru verificarea motivului deplasrii

obligate

prezinte,

s

la

cererea

în interes profesional, persoanele sunt

personalului autoritilor abilitate, legitimaia

serviciu, adeverina eliberat de angajator sau o declaraie

de

pe propria räspundere.

7. Pentru verificarea motivului deplasrii în interes personal, persoanele sunt
obligate s prezinte, la cererea personalului autoritilor
abilitate, o declaraie pe
propria rspundere, completat în prealabil.

8. Declaraia pe propria rspundere

trebuie s cuprind numele i prenumele, data

profesionale, motivul
locuinei/gospodriei/locului
activitii
data completrii _i semntura olograf a declarantului. Declaraia
poate fi prezentat în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic.

na_terii,
deplasrii,

adresa

9. Se permite tranzitarea unitii

(2)

de ctre

staionarea

persoanele

administrativ teritoriale menionat

care nu au

domiciliul pe

raza

acesteia,

la art. 1 alin.
find interzisä

în localitate.

10.Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clädirilor, cu exceptia
celor la care particip doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate
in exterior se va respecta norma de 4 mp/persoan ,

cu respectarea regulilor de

stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sntii
_i al
Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art, 45 i al art. 71 alin. (2) din

sanitar,

protecie

55/2020, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea
nr.
11.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea

a maxim
persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane;
12.Se permite oficierea evenimentelor de stare civil cu prezenta a maxim 10
iar în exterior cu participarea a maxim 20
persoane în interiorul cldirii,
stabilite prin Ordinul
persoane, cu respectarea regulilor de protecie sanitar,
comun al Ministrului sntii
_i al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul

art. 45 _i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificrile

completrile

ulterioare;

13.controlul msurilor

privind limitarea deplasrii

administrativ teritorial

public

vor

_i

fi

persoanelor în / din unitatea

menionat

organizate _i

la art. 1 alin. (2) _i msurile de ordine
coordonate de cätre Inspectoratul de Jandarmi

Judetean Alba cu sprijinul Inspectoratului de Poliie

Judetean Alba, a Poliiei

locale, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, Protecia
ISCTR sau ali funcionari

anume desemnai

prin dispoziie

Consumatorului,
a primarului unitäii

administrativ teritoriale;

ART.5. În zona preväzut la art. I alin. (2), seinterzicurmtoarele activiti:
1. organizarea de evenimente private (nuni, botezuri, mese festive, etc.) în spajii
închise _i deschise;
2. organizarea de evenimente _i/sau activiti
private pentru copii în spaii închise
cum ar fi evenimente aniversare, Iocuri de joac sau altele asemenea,
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfä_oar activiti
de
preparare, comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau báuturilor

alcoolice _i nealcoolice, de tipul restaurantelor _i cafenelelor, inclusiv al
teraselor, iîn interiorul _i exteriorul clädirilor, cu exceptia activitilor
de
preparare a hranei i comercializarea produselor alimentare i bäuturilor
alcoolice _i nealcoolice care nu se consum în spaiile respective;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici liceniai
în domeniul jocurilor
de noroc;
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5. organizarea _i desfä_urarea adunrilor

publice organizate în baza Legii Nr.

60/1991;
6. organizarea cu public în spaii închise i deschise cum ar fi, fär a se limita la
acestea, desf_urarea activitilor
de tipul spectacolelor _i/sau concertelor,
activiti
culturale, _tiinifice, artistice sau de divertisment;
7. toate activitile
_i competiiile sportive, individuale sau colective care se
desfsoar
în spatii închise sau deschise, cu excepia
celor profesioniste
organizate de federaiile de profil;

8. organizarea pieelor

pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor,

iarmaroacelor si pieelor

de vechituri;

ART. 6. (1) Se limiteaz

programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din

domeniul comercializrii

de bunuri alimentare i nealimentare în intervalul orar 05.00-

20.00, cu exceptia

farmaciilor _i a sta ilor

de distribuie

carburant care pot avea

program non-stop.
2) Se limiteaz

numrul

de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/

hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de
distantare fizic respectiv protecie sanitar;
)
In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaz

persoanelor astfel încât s

se asigure 8 mp/persoan

accesul

cu respectarea normelor de

distanare respectiv protecie sanitar;
(4) Operatorii economici au obligaia de a afi_a la loc vizibil, la intrarea în
unitate, a programului de funcionare precum _i a restriciilor stabilite prin prezenta
hotrâre

inclusiv numrul

maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

Art. 7.

(1) Incepând cu data intrrii în vigoare a prezentei hotrâri, în zilele de sâmbt
_i duminic, centrele comerciale tip Mall î_i vor suspenda temporar activitatea pe
perioada instituirii msurii de carantin.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) agenii

economici

care

comercializeaz

produse alimentare, farmacii, curtorii,
magazinele care comercializeaz hran pentru
animalele de companie precum _i cele care comercializeaz
buturi alcoolice _i nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu produse alimentare,
(agenii economici din
zona de fast food);
Art. 8

Operatorii economici care desf_oar activiti de transport persoane _i care
tranziteaz zona carantinat vor putea efectua
opriri în staiile proprii pentru urcarea
sau coborårea cltorilor.
Operatorii vor lua msurile necesare pentru limitarea
accesului în mijloacele de transport astfel încât s fie
respectate msurile de distanare
fizic.
Art. 9

Direcia

de Sntate

oportunitatea de testare a
sanitare _i personal de
Ministerul Sntii;

ART. 10 Se

deleag

Public

a

persoanelor _i
specialitate ctre

Centrul

va

Judetean

pentru transmitere la Centrul Naional

Judeului

Alba

va

evalua _i

transmite solicitrile de sprijin
Institutul Naional de Sntate

de Coordonare _i
de Coordonare
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cu

prioritiza
materiale
Public /

Conducere a Interveniei Alba
_i Conducere a Interveniei a

documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Aciunii

instituirea pe o perioad de 14 zile, a msurii de carantinare zonal,
administrativ teritorial prevzut
la art. 1 alin. (2).
ART. 11 Hotärârile adoptate de CJSU Alba pân

menin

aplicabilitatea în msura

la data adoptrii

pentru

pentru unitatea

prezentei hotrâri

î_i

în care prevederile acestora nu contravin msurilor

stabilite în prezenta hotrâre.
ART. 12 Prezenta Hotrâre se transmite membrilor Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgen
Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza judeului Alba, în vederea
aducerii la cuno_tina

popula iei,

operatorilor economici _i institu ilor

toate mijloacele de comunicare avute la dispoziie.
transmite la Inspectoratul General pentru Situaii

publice, prin

De asemenea, prezenta hotrâre
de Urgen

i

se

la Departamentul

pentru Situaii de Urgen
de ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen
,JUNIREA"
al judeului Alba. Totodat, hotrârea se va afi_a pe site-ul Instituiei Prefectului
Judetul Alba.

Alba lulia, 15.11.2020

PREEDINTELE

COMITETULUI JUDEEAN

PENTRU SITUAII

Nicolae ALBU
Prefectul Judetului Alba
OM
RNUL

N

PREPE
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