INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
BISTRIŢA-NĂSĂUD
HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor suplimentare
de combatere a noului Coronavirus COVID 19
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, reorganizat
prin Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, cu modificările şi completările
ulterioare,
Întrunit în data de 05.08.2020, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem
on-line;
Având în vedere:
- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul
Administrativ;
- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă la Hotărârea Guvernului României nr.
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 588/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor
2 şi 3 la H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr.
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95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare
a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
- Adresa Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud nr. 6331/05.08.2020,
înregistrată la Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud cu nr. IE/15164 din
05.08.2020, privind fundamentarea necesităţii adoptării unei Hotărâri a CJSU
BN prin care să fie stabilită obligativitatea purtării măştilor de protecţie în
spaţiile publice deschise.
Întrucât numărul de cazuri noi confirmate este în continuă creștere, ţinând
cont de faptul că ne aflăm în sezonul cald, circulaţia persoanelor fiind mult mai
intensă, se impune instituirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu
SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există risc mare de infectare la
nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului
României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât
să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele de pe raza administrativteritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţiile
publice deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv pieţe, târguri,
oboare (pieţe agroalimentare, târguri de produse tradiţionale, târguri de maşini,
vânzare de produse în aer liber şi alte asemenea), precum şi în zonele de
îmbarcare şi aşteptare (staţii de autobuz, de autocar, peroane din gări şi
autogări, platforme industriale).
Art. 2 Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfăşoară
activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitantă (temperatură
ridicată, umiditate crescută), copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
Art. 3 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă asigură implementarea
prevederilor prezentei Hotărâri şi împreună cu administratorii / proprietarii
spaţiilor publice deschise, stabilite potrivit. Art. 1, au obligaţia de a afişa la loc
vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile
respective.
Art. 4 Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către
echipele mixte constituite din personal cu atribuţii de control din cadrul
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entităţilor membre ale Grupei de coordonare a acţiunilor specifice, constituită
prin Ordinul Prefectului nr. 187 din 03.07.2020.
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica:
- Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
- Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.;
- Membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă BistriţaNăsăud;
- tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului BistriţaNăsăud pentru aducere la cunoştinţă administratorilor / proprietarilor spaţiilor
publice deschise, stabilite potrivit art. 1, precum şi comunităţilor locale.
(2) Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii pe perioada stării
de alertă, începând cu data de 05.08.2020.

PREŞEDINTE C.J.S.U. – B.N.
PREFECT,
Nechita - Stelian DOLHA

VICEPREŞEDINTE C.J.S.U. – B.N.,
Inspector şef ISU Bistriţa-Năsăud,
col. dr. ing. Constantin FLOREA

Nr. 13
Din 05.08.2020

3

