
 1

  

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGURA  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 
 
 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.  2 din 26.03.2021 

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)  Hotărârea nr. 20/ 25.03.2021 a  COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ  privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-
19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura 
carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de 
COVID-19;  

e) Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei 
Comunei Măgura, jud. Bacău nr. 4097/ 26.03.2021.  

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 Hotărârii nr. 20/ 25.03.2021 a  COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
și a Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei 
Măgura, jud. Bacău nr. 4097/ 26.03.2021:  

a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara 
locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este 
mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20.00 , 
pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de 
incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 

 b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara 
locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este 
mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20.00 pe întreaga durată a săptămânii. 
Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 
1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. a).  

c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor 
economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, 
publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 
4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18.00 pentru zilele de 
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vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 
la 1.000 de locuitori.  

d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor 
economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, 
publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 
7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18.00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii 
încetează când rata de incidență scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura 
prevăzută la lit. c).  

e) Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul 
sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este 
mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade 
sub 3,5 la 1.000 de locuitori.  

f) În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația persoanelor în 
afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00-02.00 pentru deplasarea și participarea la 
slujbele religioase.  

g) În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara 
locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 18.00-22.00 pentru deplasarea și participarea la serviciile 
religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah. 

h) Prin exceptie de la prevederle art.1, litera c) si d), in intervalul 18.00 – 05.00, operatoriii 
economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 
 Se va anunta populația și agenții economici. 
         Vă solicităm sprijinul să ne comunicați de îndată apariția pe teritoriul comunei noastre a 
situațiilor de încălcare a măsurilor stabilite, pe care să le semnalați Poliției sau Primăriei. 
  
 Toate măsurile luate prin Hotărârea nr. 2/ 26.03.2021 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 26.03.2021, în unanimitate de 
voturi. 
 


