
ROMANIA
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARAD

COMITETIIL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE

URGENTA AL JUDETULU ARAD

HOTARAREA
nr. L4 din O5'O2'2AZL

privind mSsurile adoptate Tn cadrul gedinlei extraordinare a c'l's'u' Arad

din data de 05.02'2CI21

comitetul Judelean pentru situalii de Urgen!5 Arad, av6nd in vedere:

Legea nr.L36/7A7A privind instituirea ur'lor mSsuri in domeniul s5nbtatii

publice in situa!ii de risc epioemiologic 9i biologic, republicat5, cu modificSrile

si completdrile ulterioare ;

Legea nr.55/2020 privind unele mSsuri pentru prevenirea 9i Combaterea

efectelor Pandemiei de COVID-19;
Hotd16rea Guvernurui nr.3/2021 privind prerungirea stdrii de alertb pe

teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 13 ianuarie 2021, precum 5i stabilirea

m6surilor care se aplicS pe durata acesteia pentru prevenirea 5i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19;
Hotb16rea Guvernului nr.l065/202A privind prelungirea stbrii de alertd pe

teritoriul Rom6niei incepind cu data de L4 decembrie 2020, precum gi

stabilirea mSsurilor care se aplic6 pe durata acesteia pentru prevenirea 9i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul nr.5487/L49412A20 pentru aprobarea mdsurilor de organrzare a

activit6!ii in cadrut unit;!ilor/instituliilor de invi!5mdnt in conditii de

siguranib epidemiologici pentru prevenirea imbolnbvirilor cu

virusul SARS-CoV-2;
Ordinut comun al ministrului agriculturii 9i dezvoltdrii rurale, ministrului
lucrdrilor publice, dezvoltbrii 9i administratiei, ministrului sbnitSlii si al

ministrutui muncii 9i protecfiei sociale nr. 335/4.225/2.A7811.730 din 4

decembrie 2O2O pentru aprobarea Regulamentului privind desf6gurarea
activitfitii pielelor agroalimentare, inclusiv a piefelor volante, pe perioada

st!rii de alert5 instituite pe teritoriul RomiSniei, cu stabilirea mdsurilor care se

aplicb pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
dispoziliile art. 22 din O.U.G. nr. n/2A04 privind Sistemul Nalional de

Management al Situaliilor de Urgen!5, aprobatd cu modificdri prin Legea
nr. L512005, cu modificbrile 9i completdrile ulterioare;
art. 1 pct. 9 din O.U.G, nr. ll7A14 privind unele misuri in domeniul
managementul situaliiior de urgentd, precum si pentru modificarea si

completarea O.U.G. nr. 2112004 privind Sistemul National de Management al

Situatiilor de Urgentd;
prevederile art. 2 din HotSrArea Guvernului nr. I49I/20A4 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS, atributiile,
funclionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru situafii de

urgenlb, cu modificirile 5i completbrile ulterioare;
Regulamentul de organizare gi functionare al Comitetului Judetean pentru

Situaqii de Urgen!5 Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Jude[ului Arad
nr. 67 din 03.O2.2421:

privind



HotarSrea Comitetului Nalional pentru Situatii de Urgen!5 nr.521A5.11.2020

privind stabilirea unor mSsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru

prevenirea 5i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Hota16rea Comitetului Nalional pentru situafii de Urgen!5 nr.56/A4.12'2024
privind aprobarea listei \6rilor/zanelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru

care Se instituie mSsura carantinei asupra persoanelor care soSeSC in

Rom6nia din acestea 9i stabilirea unor m6suri suplimentare necesar a fi

aplicate pentru in contextul pandemiei de coVID-19;

Hota16rea Comitetului Nalional pentru situafii de Urgen!5 nr.57/A4'L2'2A24

privind aprobarea prelungirii suspendSrii activitSlilor care impun prezen[a

fizic| a pregcolarilor 9i elevilor in unitatile de invS!5m6nt si continarea

activitbtilor didactice in sistem online;

HotarArea Comitetului Na!ional pentru Situa!ii de

privind propunerea prelungirii stirii de alert6 si

ap|icatepedurataacesteiapentruprevenirea

Situalii de Urgen!6 nr. 3/2A21 privind
gi a mbsurilor necesar a fi aplicate pe

combaterea efectelor pandemiei de

COVID- 1 9;
- Hot6r6rea Comitetului Nalional pentru situalii de Urgenta nr. 4/2021 privind

aprobarea listei [Srilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se

instituie m6sura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Rom6nia din

acestea si stauitirea unor mSsuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei

de COVID- 19

- Adresa Directiei de 55nbtate Public; a Judelului Arad cu numdrul

IS75/05.02.2021,, inregistratb la Institulia Prefectului ludetul Arad cu

nr. L057105.02 .242r,
in vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptS urmStoarea

HOrAnAnr:

Art. 1. tncepind cu data de 06.02.2A21 se inlocuiegte Anexa la Hotbr,Srea

nr.76/20.11,2020, adoptatb de Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgent5

Arad, cu Anexa^de la prezenta hotbrare'
Art. 2. tncepdnd cu data de 06.02 ,}AZL se modificS art. 4 din HotEr6rea

nr. l1h.Ojg, adoptat[ de Comitetul Judegean pentru Situafii de Urgen!5 Arad,

care va avea urmdtorul cuprins: ,,Se suspendE activitatea operatorilor economici
desfSguratd in spa!ii inchise ln urmdtoarele domenii: activit5ti in piscine, locuri

de joacS gi sSli de jocuri, in perioada 06.02 .202L- 19.02 .2A2I, in toate
localitbtile situate pe teritoriul administrativ al jude!ului Arad".

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotdrdrii nr.76/2A20, adoptatE de Comitetul
Judefean pentru Situatii de Urgen!5 Arad, cu modificSrile 9i complet6rile
ulterioare, rEm6n nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotbrSre se completeazi cu celelalte acte normative
aflate in vigoare.

Art.5. Inspectoratul pentru Situa!ii de UrgentS,,Vasile Goldig" al Judetului
Arad va transmite prezenta hot5rdre membrilor C.-l.S.U. Arad, institu!iilor si

autoritililor publice cu responsabilitAli in aceastd materie, precum 9i unitSlilor
ad mi n istrativ-teritoria le.

U rgentb n r. 5B/ 10. 12 .2420
a mdsurilor necesar a fi
si combaterea efectelor

oandemiei de COVID- 1-9 ;

Hotbrdrea Comitetului Nalional pentru
propunerea prelungirii st5rii de alertd
durata acesteia pentru prevenirea gi

Pregedintele Comitetului Judeleqn pentru Situatti de Urgen!6 Arad
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Anexa la Hotbrarea CISU nr, 14 din 05.02.2027
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