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R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGURA  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 
 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.  1 din 25.03.2021 

privind aprobarea unor măsuri ce se impun in vederea prevenirii și limitării răspândirii virusului 
CPVID – 19 pe raza comunei MĂGURA,  judeţul Bacau,  

 
                   Având în vedere  prevederile: 

a) O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 15/2005; 

b) HG  nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 14 martie 2021; 

c) Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID – 19; 

d) Dispozițiilor nr. 57 /24.03.2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, 

e) Dispoziției nr. 58 /24.03.2021 privind activarea si convocarea Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă 

f) Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei 
Măgura, jud. Bacău nr. 3987/ 25.03.2021.  

În contextul răspândirii infectiei cu Coronavirus (COVID – 19) și necesitatea adaptării măsurilor de 
combatere a noului Coronavirus la nivelul comunei MĂGURA, judeţul Bacau, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art.1. Se aprobă următoarele măsuri la nivelul Comunei Măgura, județul Bacău, stabilite în baza HG  
nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 și 
a Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei Măgura, jud. 
Bacău nr. 3987/ 25.03.2021:  

1. La societățile comerciale de pe raza comunei Măgura să fie purtată obligatoriu mască de protecție și 
să fie respectată distanțarea socială; 

2. La Școlile de pe raza comunei , respectiv Școala Gimnazială ”Emil Brăescu ” nr.1 și 2 , să fie 
respectate măsurile de prevenireși răspândire  a noului coronavirus SARS COV-2, părinților li se 
interzice intrarea în curtea și în localul scolilor ; 

3. La sediul Primăriei Comunei Măgura se vor rezolva doar urgențele de la Compartimentele Stare 
Civilă , Impozit si taxe locale, Adeverințe CI, pănă la scădere RIC sub 3/ 1000 locuitori; 

4. Se vor afișa la sediile societăților comerciale măsurile de combatere a virusului SARSCOV-2, ; 
5. Se vor alimenta cu soluție dezinfectantă dozatoarele care au fost montate la sediile cabinetelor 

medicale , ale Primăriei, Școlilor  și altor instituții  ; 
6. S-a luat decizia ca aparatul de specialitate al primarului să intre  în sediul doar pe ușa din parcare, 

doar cu cartelă de acces – se va monta un asemenea dispozitiv; 
7. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane 

care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 
8.  în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 

22,00 - 5,00, cu următoarele excepţii: 
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi; 
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi 
pentru achiziţionarea de medicamente; 
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval 
orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte 
mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a 
călătoriei; 
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;    
                                                                                                       

9. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabilesc următoarele măsuri: 
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a) 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, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea 
maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 22,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a 
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din 
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 22,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de 
locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori; 

b) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 
cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 
22,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică 
sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în 
intervalul orar 6,00 - 22,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate 
este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi doar pentru persoanele cazate 
în cadrul acestor unităţi în judeţele/localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în 
ultimele 14 zile; 

c) măsurile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 
spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 
pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; 

d) în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 este restricţionată sau 
închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

e) operatorii economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) 
din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice 
sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor 
prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a 
maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de 
protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, 
antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

g)  nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci. 
10. Șef SVSU va comunica la pagina de WEB a instituției, la afișier,  tuturor agenților economici 

masurile luate și va distribui în comuna anunțul cu privire la aceste măsuri. 
11. S-a desemnat dl. Văcărașu Gheorge pentru a lua temperatura la intrarea în sediul Primărirei ; 
12. Se vor afișa la Avizierul exterior  si Reclama luminoasă de la intrare în Primărie, măsurile stabilite 
13. Vor fi informați preoții de spre pericolul răspândirii acestui virus și măsurile stabilite de CLSU. 
14. La nivelul comunei Măgura avem în fiecare sat câte o unitate comercială pentru a asigura nevoile 

esențiale; 
15. Pe raza comunei se află o farmacie SALOFARM ; 
16. Drumul județean DJ 119 B poate fi deviat pe ruta DN 11 către Cartierul CFR – Str. Arcadie Șeptilici – 

Calea Moinești .  
         Vă solicităm sprijinul să ne comunicați de îndată apariția pe teritoriul comunei noastre a persoanelor 
venite din alte țări și să comunicați Poliției sau Primăriei , să mențineți legătura cu vecinii acestora pentru a 
sprijini lucrătorii poliției în misiunea de a supraveghea izolarea la domiciliu . 
 Toate măsurile luate prin Hotărârea nr. 1/ 25.03.2021 de către Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență constituit la nivelul comunei MĂGURA  au aplicabilitate imediată, cu prelungire automată în funcție 
de evoluția situației. 

        
                                              PRIMARUL COMUNEI MĂGURA , 

IORDACHE COSTRĂȘ 
PREȘEDINTELE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 

 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 25.03.2021, în unanimitate de 
voturi. 



 1

  

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGURA  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 
 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.  1 din 25.03.2021 

privind aprobarea unor măsuri ce se impun in vederea prevenirii și limitării răspândirii virusului 
CPVID – 19 pe raza comunei MĂGURA,  judeţul Bacau,  

 
                   Având în vedere  prevederile: 

a) O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 15/2005; 

b) HG  nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 14 martie 2021; 

c) Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID – 19; 

d) Dispozițiilor nr. 57 /24.03.2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, 

e) Dispoziției nr. 58 /24.03.2021 privind activarea si convocarea Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă 

f) Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei 
Măgura, jud. Bacău nr. 3987/ 25.03.2021.  

În contextul răspândirii infectiei cu Coronavirus (COVID – 19) și necesitatea adaptării măsurilor de 
combatere a noului Coronavirus la nivelul comunei MĂGURA, judeţul Bacau, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art.1. Se aprobă următoarele măsuri la nivelul Comunei Măgura, județul Bacău, stabilite în baza HG  
nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 și 
a Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei Măgura, jud. 
Bacău nr. 3987/ 25.03.2021:  

1. La societățile comerciale de pe raza comunei Măgura să fie purtată obligatoriu mască de protecție și 
să fie respectată distanțarea socială; 

2. La Școlile de pe raza comunei , respectiv Școala Gimnazială ”Emil Brăescu ” nr.1 și 2 , să fie 
respectate măsurile de prevenireși răspândire  a noului coronavirus SARS COV-2, părinților li se 
interzice intrarea în curtea și în localul scolilor ; 

3. La sediul Primăriei Comunei Măgura se vor rezolva doar urgențele de la Compartimentele Stare 
Civilă , Impozit si taxe locale, Adeverințe CI, pănă la scădere RIC sub 3/ 1000 locuitori; 

4. Se vor afișa la sediile societăților comerciale măsurile de combatere a virusului SARSCOV-2, ; 
5. Se vor alimenta cu soluție dezinfectantă dozatoarele care au fost montate la sediile cabinetelor 

medicale , ale Primăriei, Școlilor  și altor instituții  ; 
6. S-a luat decizia ca aparatul de specialitate al primarului să intre  în sediul doar pe ușa din parcare, 

doar cu cartelă de acces – se va monta un asemenea dispozitiv; 
7. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane 

care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 
8.  în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 

22,00 - 5,00, cu următoarele excepţii: 
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi; 
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi 
pentru achiziţionarea de medicamente; 
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval 
orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte 
mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a 
călătoriei; 
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;    
                                                                                                       

9. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabilesc următoarele măsuri: 



 2

a) 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, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea 
maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 22,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a 
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din 
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 22,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de 
locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori; 

b) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 
cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 - 
22,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică 
sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în 
intervalul orar 6,00 - 22,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate 
este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi doar pentru persoanele cazate 
în cadrul acestor unităţi în judeţele/localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în 
ultimele 14 zile; 

c) măsurile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 
spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 
pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; 

d) în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 este restricţionată sau 
închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

e) operatorii economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) 
din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice 
sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor 
prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a 
maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de 
protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, 
antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

g)  nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci. 
10. Șef SVSU va comunica la pagina de WEB a instituției, la afișier,  tuturor agenților economici 

masurile luate și va distribui în comuna anunțul cu privire la aceste măsuri. 
11. S-a desemnat dl. Văcărașu Gheorge pentru a lua temperatura la intrarea în sediul Primărirei ; 
12. Se vor afișa la Avizierul exterior  si Reclama luminoasă de la intrare în Primărie, măsurile stabilite 
13. Vor fi informați preoții de spre pericolul răspândirii acestui virus și măsurile stabilite de CLSU. 
14. La nivelul comunei Măgura avem în fiecare sat câte o unitate comercială pentru a asigura nevoile 

esențiale; 
15. Pe raza comunei se află o farmacie SALOFARM ; 
16. Drumul județean DJ 119 B poate fi deviat pe ruta DN 11 către Cartierul CFR – Str. Arcadie Șeptilici – 

Calea Moinești .  
         Vă solicităm sprijinul să ne comunicați de îndată apariția pe teritoriul comunei noastre a persoanelor 
venite din alte țări și să comunicați Poliției sau Primăriei , să mențineți legătura cu vecinii acestora pentru a 
sprijini lucrătorii poliției în misiunea de a supraveghea izolarea la domiciliu . 
 Toate măsurile luate prin Hotărârea nr. 1/ 25.03.2021 de către Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență constituit la nivelul comunei MĂGURA  au aplicabilitate imediată, cu prelungire automată în funcție 
de evoluția situației. 

        
                                              PRIMARUL COMUNEI MĂGURA , 

IORDACHE COSTRĂȘ 
PREȘEDINTELE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 

 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 25.03.2021, în unanimitate de 
voturi. 


