
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL GURA HUMORULUI 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA 

                                            HOTĂRÂREA nr. 19 din 26.11.2020.                    

pentru aprobarea Măsurilor din competenţa C.L.S.U Gura Humorului, în vederea prevenirii şi 

controlului infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, la 

nivelul Oraşului Gura Humorului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 

2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 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;                                   

Având în vedere:    

o Situaţia la nivel global şi naţional cu privire la infecţia noului Coronavirus COVID 19;  
 
o Prevederile H.G nr.394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 

 o Prevederile H.G nr.476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

 
 o Prevederile H.G. nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu dala de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

  
 o Prevederile Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;   
          o Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta numarul 51 din data de 

05.10.2020 privind aprobarea listei tarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie 

masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si stabilirea unor 

masuri in domeniul sanatatii publice; 

     o Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta numarul 52 din data de 

05.11.2020 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID - 19; 

    o Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta numarul 77 din data de 

25.11.2020 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatii si de 

diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza judetului Suceava, in scopul limitarii si 

prevenirii raspandirii virusului SARS-Cov-2; 

   o Prevederile O.U.G. nr. 192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55 din 15 mai 

2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 



precum si pentru modificarea lit.A) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii 

de telemunca;  

       o Prevederile O.U.G.nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 

precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; 

         o Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

       o Prevederile H.G.nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       o Prevederile Legii nr. 136 din 18.03.2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii 

publice in situatii de risc epidemiologic; 

    -  Tinand cont de: contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul orasului Gura Humorului, de 

statisticile zilnice privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori; 

     o Planul de măsuri stabilit în cadru şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Gura 

Humorului din data de 26 noiembrie 2020, conform Procesului-verbal înregistrat sub nr. 11354 din 26 

noiembrie 2020. 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

   

         Art.l.  Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor pozitive de COVID-19, care la nivelul 
orasului Gura Humorului este de 93/1000 de locuitori, trecandu-se la scenariul galben, incepând cu data 
de 26.11.2020, pe o perioada de 14 zile, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, se iau 
urmatoarele masuri: 

a) In aplicarea prevederilor art. 1, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, organizarea si 
desfasurarea activitatilor in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole sau concerte, este 
permisa cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului; 

b) In aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, activitatea cu publicul a operatorilor 
economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare 
şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, 
se desfasoara fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06:00 – 
23:00, cu respectarea obligatiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al 
ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri; 

c) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, activitatea restaurantelor şi a 
cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare se desfasoara fara a 
depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06:00  - 23:00, , cu 
respectarea obligatiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului 
economiei, energiei si mediului de afaceri ;  

d) In aplicarea art. 6, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, nu este permisa activitatea in baruri, 
cluburi si discoteci; 

e) In aplicarea art. 10, pct. 2 si pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, activitatea cu publicul a 
operatorilor economici licentiati in domeniul activitatilor jocurilor de noroc, este permisa fara a 
depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 06:00 – 23:00.  

         



 

 Art.2. Nerespectarea prevederilor obligatorii ale prezentei hotărâri, se va sancţiona, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare. 

        Art.3. (1). In conformitate cu prevederile H.G. nr. 967 din 12 noiembrie 2020, privind prelungirea 

starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 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, regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta 

Hotarare, este cel stabilit la art.64 -70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.  

          (2). Sunt abilitate să urmărească aplicarea respectării prevederilor H.G.r nr. 967 din 12 noiembrie 

2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 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, respectiv a prezentei Hotărâri a C.L.S.U Gura Humorului: Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale. 

       Art.4. Poliţia Locală Gura Humorului va informa instituţiile publice şi private, operatorii economici 

de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava, asupra măsurilor prezentei 

hotarari.    

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                      PRESEDINTELE 

              COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA GURA HUMORULUI.  

                                                    Ing. Marius Ioan URSĂCIUC.       

 

 

 

 

 

 



 

 


