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JUDEȚUL CONSTANȚA 

COMUNA CHIRNOGENI 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

 

DIN DATA DE 10.12.2021 

 

 

 Comitetul Local de Situații de Urgență constituit la nivelul comunei CHIRNOGENI, întrunit în sedință 

în data de 10.12.2021, la convocarea președintelui său, 

 Având în vedere: 

▪ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații 

de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor 

de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

▪ Prevederile H.G. nr. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

▪ Prevederile Ordinului ministrului sănătății și ministerului afacerilor interne nr. 2282/156/2021privind 

instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor 

pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe perioada stării  de alertă;  

▪ Prevederile Ordinului ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 2283/157/2021 privind 

modificarea Ordinului ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 1103/95/2020 pentru aprobarea 

regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice  pentru 

desfășurarea activităților religioase; 

▪ Prevederile Ordinului ministrului sănătății și secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte 

nr. 2284/1817/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și secretarului de stat al Secretariatului de 

Stat pentru Culte nr. 685/939/2021 privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea 

procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase 

▪ Prevederile Ordinului ministrului culturii și ministrului sănătății nr. 3600/2285/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020 privind 

măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii   

▪ Prevederile H CNSU  nr. 112/07.12.2021; 

▪ Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța nr. 153/26.10.2021 

▪ Prevederile H CNSU nr. 161/09.12.2021; 

În conforitate cu prevederile O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-

Cadru din 9 septembrie 2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și 

centrelor operative pentru situații de urgență, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

           Art.1 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul 

și gura, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, spațiile publice deschise cu aglomerări de 

persoane, mijloace de transport în comun, locul de muncă, piețe și locurile unde se formează 

cozi, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului  sănătății și al ministrului afacerilor 
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interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

           Art.2. Se dispun următoarele măsuri de prevenire a răspândirii infectării cu virusul 

SARS-CoV-2, conform anexei nr. 1 la prezenta. 
 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Local de Situații de 

Urgență constituit la nivelul Comunei Chirnogeni, persoanelor desemnate, Instituției Prefectului- 

Județului Constanța și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, în vederea 

ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse și pentru a fi luată la cunoștință și se va aduce la 

cunosțință publică a cetățenilor comunei Chirnogeni prin publicarea la sediul instituției și pe site-

ul www.primaria-chirnogeni.ro. 
 

 

PREȘEDINTE, 

  COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ 

 

GHEORGHE MANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         SECRETAR 

DAN CLAUDIA 

http://www.primaria-chirnogeni.ro/

