ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COVASNA

HOTĂRÂREA NR.73
de stabilire a măsurilor necesar a fi aplicate pentru reducerea riscului de răspândire a
virusului SARS-CoV-2 la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe și localităților Brateş, Chichiş,
Chilieni și Sîncraiu pentru o perioadă de 14 zile

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Covasna,
Întrunit în ședință extraordinară în data de 17 noiembrie 2020,
Luând în dezbatere incidența cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARSCoV-2 la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe și localităților Brateş, Chichiş, Chilieni, Sîncraiu
din ultimele 14 zile;
Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică Covasna nr.7540/17.11.2020, referitoare la
propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate în municipiului Sfântu Gheorghe și localităților
Brateş, Chichiş, Chilieniși și Sîncraiu, ca urmare a creșterii ratei incidenței cumulate a cazurilor
de Covid-19 în ultimele 14 zile;
În temeiul prevederilor:
- Legii nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic și biologic;
- Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- H. G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 și Ordonanța de Urgență nr. 1/2014
privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Covasna, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Având în vedere rata incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 mai mare de 30/00
de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data de 18.11.2020, pentru municipiul Sfântu
Gheorghe și localitățile Brateş, Chichiş, Chilieni și Sîncraiu, își încetează aplicabilitatea
prevederile Hotărârii CJSU Covasna nr.60/02.11.2020 și se dispun, pentru o perioadă de 14 zile,
măsurile stabilite în H.G. nr. 967/12.11.2020, transpusă în Hotărârea CJSU Covasna nr. 71/2020.
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Art. 2 Având în vedere scăderea ratei incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 sub 30/00
de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data de 18.11.2020, în localităţile Belani, Dobârlău,
Valea Dobârlăului şi Mărtănuș, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii CJSU Covasna
nr.61/02.11.2020.
Art. 3 (1) Pentru localitățile prevăzute în hotărârile CJSU Covasna nr.64/04.11.2020,
nr.65/05.11.2020, nr.66/08.11.2020, nr.67/10.11.2020, nr.68/11.11.2020, nr.69/12.11.2020 și
nr.70/13.11.2020, începând cu data de 18.11.2020, încetează aplicabilitatea prevederilor
referitoare la măsurile suplimentare necesar a fi aplicate pentru reducerea riscului de răspândire a
virusului SARS-CoV-2.
(2). Totodată, începând cu data de 18.11.2020, pentru localitățile prevăzute în Hotărârile
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna menționate la alin.(1), se aplică măsurile
stabilite în Hotărârea Guvernului nr.967/2020, transpusă în Hotărârea CJSU Covasna nr.71/
15.11.2020.
Art. 4 Direcția de Sănătate Publică Covasna, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din
zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile şi prezintă Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării
atingerii limitelor stabilite conform precizărilor legale.
Art. 5 Dacă numărul cazurilor continuă pe un trend crescător, se va reanaliza situația şi se
vor impune măsuri suplimentare în contextul prevederilor ale Legii nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic.
Art. 6 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta Hotărâre va fi comunicată
membrilor Comitetului și va fi postată pe site-ul Instituției Prefectului - Județul Covasna la adresa
www.cv.prefectura.mai.gov.ro –Activități/Situații de urgență.

PREŞEDINTE C.J.S.U. COVASNA,
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