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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA ALBA 

HOTARAREA nr. 185 din 14.06.2021 
privind modificarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant 

Scoala Gimnaziala "Aron Cotruf' Cergau Mare §i Scoala Gimnaziala Hoparta 

Vazand situatia epidemiologica din analiza indicatorului ratei de incidenta a cazurilor 
de COVID-19 din ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din 
judet, transmisa Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba de catre Direqia de 
Sanatate Publica Alba prin adresa nr.6551 /14.06.2021 pentru 14.06.2021; 

Luand in dezbatere solicitarile de modificare a scenariilor de funqionare pentru $coala 
Gimnaziala "Aron Cotruf' Cergau Mare ~i $coala Gimnaziala Hoparta, avizate ?i inaintate 
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba de catre Inspectoratul $colar Judetean 
Alba prin adresa nr. 3353/14.06.2021, precum ?i avizate de catre Direqia de Sanatate 

Publica Alba; 
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 636/09.06.2021 privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021; 
in temeiul Ordinului comun ME/MS nr. 3805/703/2021, privind modificarea ?i 

completarea Ordinului ministrului educatiei ?i al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 
pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de 
invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul 

SARS-CoV-2; 
Tinand cont de 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, precum ?i 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; 
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In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare ?i 
Functionare al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta 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 14.06.2021, 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Avand in vedere ca incidenta cumulata la 14 zile la nivelul comunei Cergau este 
de 0,00/1000 de locuitori ~i la nivelul comunei Hoparta este de 0,00/1000 de locuitori, la data 
de 14.06.2021, se aproba modificarea scenariilor de functionare pentru unitatile de 
invatamant Scoala Gimnaziala "Aron Cotru~" Cergau Mare ~i Scoala Gimnaziala Hoparta, 
judetul Alba, din scenariul galben in scenariul verde, incepand cu data de 15.06.2021. 

Art 2. Hotararea de aprobare a modificarii scenariilor de functionare pentru unitatile de 
invatamant mentionate la art.1, se transmite la Inspectoratul ~colar Judetean Alba pentru a 
fi comunicata unitatilor de invatamant, membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de 
Urgenta Alba, U.A.T.-urilor Cergau ~i Hoparta. Totodata, prezenta hotarare va fi comunicata 
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ?i la Departamentul pentru Situatii de 
Urgenta de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "UNIREA" al judetului Alba. De 
asemenea, hotararea se va afi?a pe site-ul Institutiei Prefectului - Judetul Alba. 

Alba Iulia, 14.06.2021 

PRESEDINTELE 
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA ALBA 

Nicolae ALBU 
Prefectul ludetului Alba 
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