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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA ALBA
HOTARAREA nr. 47 din 02.03.2021
privind stabilirea unor masuri de limitare si prevenire
a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pe raza unitatii aclministrativ-teritoriale
Unirea

Vazand situatia epidemiologica din analiza indicatorului ratei de incidenta a cazurilor
de COVID-19 pentru perioada 15.02.2021 - 28.02.2021, respectiv 16.02.2021 - 01.03.2021
la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judet, transmisa Comitetului
Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba de catre Directia de Sanatate Publica Alba prin
adresete nr. 2380/01.03.2021$i nr. 2459/02.03.2021;
,
In temeiul:
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de
rise epidemiologic $i biologic;
Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea $i combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19, cu modificarile $i completarile ulterioare;
H.G. nr. 35/10.02.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand
cu data de 12 februarie 2021;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura
organizatorica, atributiile, funqionarea $i dotarea comitetelor $i centrelor operative pentru
situatii ,,de urgenta aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare $i
Funqionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului judetului Alba nr.
336/25.07.2017, cu modificarile $i completarile ulterioare;
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, convocat in $edinta extraordinara
in data de 02.03.2021,
HOTARA$TE:

Art. 1. (1) La nivelul comunei Unirea, unde rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a
cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 este intre 1.5 si 3/1.000 de locuitori, incepand cu
data de 03.03.2021, ora 00°0, se instituie masuri pentru diminuarea impactului riscului,
astfel:
a) Organizarea $i desfa$urarea activitatii in cadrul institutiilor de spectacole $i/sau concerte
este permisa, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului;
b) Se interzice organizarea $i desfa$urarea in aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice $i private, sau a altor evenimente culturale;
c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) atat in
spatii deschlse cat $i inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
s~li/corturi de evenimente, terase, etc.);
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d) Se interzice desfa~urarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in
spatii inchise ~i/sau deschise, publice ~i/sau private;
e) Se interzice circulatia in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri
pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleia~i familii, precum ~i formarea unor
asemenea grupuri;
0
f) Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23° 0500, cu urmatoarele exceptii:
- deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie ~i locul/locurile de
desfa~urare a activitatii profesionale ~i inapoi;
- deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata ~i nici realizata de la
distanta, precum ~i pentru achizitionarea de medicamente;
- deplasarea in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza
calatorii al carer interval orar se suprapune cu perioada interdiqiei, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane ~i
care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
- deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta
persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori decesul unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa~oara activitati de preparare,
comercializare ~i consum al produselor alimentare ~i/sau bauturilor alcoolice ~i nealcoolice,
de tipul restaurantelor ~i cafenelelor in interiorul cladirilor, este permisa in intervalul orar
06°0-23°0, fara a depa~i 30% din capacitatea maxima a spatiului;
h) Activitatea restaurantelor ~i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau alter
unitati de cazare este permisa in intervalul orar 06°0-23°0, fara a depa~i 30% din capacitatea
maxima a spatiului;
i) Masurile stabilite la lit. g) ~i lit. h) se aplica ~i operatorilor economici care desfa~oara
activitati in spatiile publice inchise care au un acoperi~, plafon sau tavan ~i care sunt
delimitate de eel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar
sau permanent;
j) Pe perioada in care activitatea operatorilor economici mentionati anterior este
restriqionata sau inchisa, este permisa prepararea hranei ~i comercializarea produselor
alimentare ~i a bauturilor alcoolice ~i nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;
k) Prepararea, comercializarea ~i consumul produselor alimentare ~i bauturilor alcoolice ~i
nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer
liber, cu exceptia celor prevazute la lit. i), cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre
mese ~i participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, ~i cu
respectarea masurilor de proteqie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii,
ministrului economiei, energiei ~i mediului de afaceri ~i al pre~edintelui Autoritatii Nationale
Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor;
I) Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi ~i discoteci;
m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc
este permisa, fara a depa~i 30% din capacitatea maxima a spatiului, cu obligatia respectarii
0
0
orarului de lucru cu publicul intre orele 06° -23° ;
(2) Masurile dispuse la aliniatul (1) se aplica operatorilor economici/institutiilor mentionate,
acolo unde acestea exista.
(3) Masurile stabilite la aliniatul (1) se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi
reevaluate la finalul acesteia, sau in funqie de modificarile intervenite la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale in ceea ce prive~te rata de incidenta.

Art. 2. Hotararile adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba pana la
data adoptarii prezentei hotarari i~i mentin aplicabilitatea in masura in care prevederile
acestora nu contravin masurilor stabilite in prezenta hotarare.
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Art. 3. Prezenta hotarare se transmite membrilor Comitetului Judetean pen~ru Situatii de
Urgenta Alba, U.A.T.-ului mentionat la art. 1, in vederea aducerii la cuno~tinta populatiei,
operatorilor economici ~i institutiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la
dispozitie. De asemenea, prezenta hotarare se transmite la Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta ~i la Departamentul pentru Situatii de Urgenta de catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta ,,UNIREA" al judetului Alba. Totodata, hotararea se va afi~a pe
site-ul Institutiei Prefectului - Judetul Alba.
Alba Iulia, 02.03.2021

PRE$EDINTELE
COMITETULUI JUDEJEAN PENTRU SITUAT I DE URGENJA ALBA
Nicolae ALBU
Prefectul Judeiului
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