
 

Pagina 1 / 2 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu 
 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

     Tel: 0269 210 104 
Strada Andrei Şaguna nr.10  Fax: 0269 218 177  
Sibiu, 550009  
    https://sb.prefectura.mai.gov.ro 

 

 

 

   

 

  

 

HOTĂRÂREA nr. 65/30.09.2021 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

 

privind aprobarea măsurilor suplimentare care se aplică pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul judeţului Sibiu 

 

 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi 

analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei, 

          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii 

nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 

2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 990/2021 şi Hotărârea Guvernului nr. 

1015/2021 

         În conformitate cu prevederile dispoziţiei Centrului Naţional de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei cu nr. 117348/05.03.2021, 

           În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 

ART.1. În aplicarea prevederilor art.1 din Anexa 2 la HG nr.932/2021 pentru prevenirea 

răspândirii infecțiilor cu virusul SARS COV 2 în piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații 

pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la 

locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să 

acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății 

și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.13 și al art.71 alin.(2) din Legea 

nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ART.2 Măsura dispusă la art.1 din prezenta hotărâre  se aplică începând cu data de 1 

octombrie 2021 orele 00.00 în toate localitățile din județul Sibiu, iar în funcție de 

evoluția situației epidemiologice se vor putea institui măsuri suplimentare cu respectarea 

normelor legale în vigoare. 

 

ART.3  Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurii dispuse este cel 

stabilit la art.64-70 din Legea nr.55/2020. 

 

ART.4 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Sibiu și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Sibiu. Totodată, se va aduce la cunoștința publicului prin transmiterea unui comunicat 

de presă și publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului Județul Sibiu și a 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu. 

 

 

 

 

 

Președintele 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 
             

       

 

        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 

                                                                                                             Valentin LARIE 

                                                                                                                                       


