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R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGURA  

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 
 

 

 

 
HOTĂRÂREA 

Nr.  3 din 11.10.2021 
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) Ordinul comun nr. 1178/ 2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi nr. 
1240/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Manualului  Prefectului şi 
a Manualului Primarului  pentru Managementul  situaţiilor de urgenţă în  caz de inundaţii; 

c) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) H.G. nr.1015/ 23.09.2021  pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

e) H.G. nr. 1050/ 06.10.2021  pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19  

f) Hotararea nr. 76/30.09.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. 
g) Hotararea nr. 6/ 06.03.2020 si Hotararea nr. 8/09.03.2020 ale Grupului de suport 

tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei; 
h) Dispoziției nr. 57/24.03.2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă la nivelul comunei Comunei Măgura, jud. Bacău;  
i) Dispoziției nr. 136/11.10.2021 privind activarea si convocarea Comitetul Local pentru 

Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Comunei Măgura, jud. Bacău; 
j) Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei 

Comunei Măgura, jud. Bacău nr. 11450/ 12.03.2020.  
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 stabilește ca la nivelul Comunei Măgura, persoanele responsabile cu fluxul 
informațional între membrii C.L.S.U. Măgura pentru aplicarea măsurilor în scopul prevenirii și 
limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI ( COVID – 19 ) sunt: 

- Dl. Pintilie Marcel – Polițist local  
Acesta va centraliza și monitoriza toate datele privind informațiile la nivelul comunei, în 

colaborare cu organele de Poliție, cu medicii și asistenții medicali din cadrul Dispensarelor 
medicale ale comunei, cu autoritățile statului român și cu toate persoanele implicate în această 
activitate.  
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Art. 2. La nivel informațional, membrii C.L.S.U. Măgura vor comunica prin intermediul unui 
grup în mediul on – line, whatsApp, coordonat de către dl. Primar Costrăș Iordache, pentru 
informarea în cel mai scurt timp a acțiunilor întreprinse la nivelul U.A.T. Măgura. 

Art. 3. Se aprobă Planul de măsuri ca urmare a înregistrării ratei de incidență de 7,68 
la mia de locuitori, rată din 10.10.2021,  anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se vor distribui materiale informative, în scopul prevenirii și limitării răspândirii 
CORONAVIRUSULUI (COVID – 19), către preoții comunității și către agenții economici care își 
defășoară activitatea în comună, cetățenilor din comună și prin site-ul: www.primaria-magura.ro. 

 Art.4. Se suspenda temporar audiențele cu publicul ale primarului, viceprimarului 
secretarului general, publicul putând transmite solicitările telefonic, la telefon 0234/ 212.406, fax 
0234/ 212.623 sau prin intermediul mesajelor electronice, la adresa contact@primaria-magura.ro. 

  

 Toate măsurile luate prin Hotărârea nr. 3/ 11.10.2021 de către Comitetul Local pentru 

Situații de Urgență constituit la nivelul comunei MĂGURA  au aplicabilitate imediată, până când 

rata incidenței va scădea sub 3 la mia de locuitori. 

 

 Este momentul de a ne demonstra nouă înșine că suntem o comunitate închegată, este 

perioada propice de a arăta tuturor că avem o conduită exemplară de solidaritate in comunitate si 

nu numai.  

 Din acest motiv trebuie să acționăm cu toții responsabil în noul context epidemiologic și să 

respectăm întocmai câteva minime reguli de igienă și comportament, știut fiind faptul că noul tip de 

coronavirus înregistrează o rată mare de transmitere. Probabil mulți membrii ai comunității noastre 

s-au întors sau se întorc zilele acestea acasă. Considerăm că acest comportament nu trebuie 

condamnat, trebuie să le înțelegem motivele și să îi sprijinim cât putem, așa cum se obișnuiește 

într-o familie extinsă. Însă nu vom înțelege niciodată și nu vom tolera comportamentul iresponsabil 

al celor ce se întorc din zonele afectate și nu respectă măsurile impuse prin lege referitoare la 

intrarea în izolare la domiciliu sau la intrarea în carantină în momentul întoarcerii dintr-una dintre 

zonele afectate de noul coronavirus, libera circulație a acestora punând în pericol atât propria 

familie cât și comunitatea din care fac parte. 

 La numărul de telefon 0234/212.406, funcționarii Primăriei Comunei MĂGURA stă la 

dispoziția publicului, în timpul programului de lucru, cu răspunsuri la întrebări referitoare la măsurile 

instituite la nivel local și național în vederea combaterii extinderii zonelor afectate de noul 

coronavirus. 
 

       
                                              PRIMARUL COMUNEI MĂGURA, 
 

IORDACHE COSTRĂȘ 
 

PREȘEDINTELE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 11.10.2021, în unanimitate de 
voturi. 
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Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA CLSU Măgura nr. 3 din 11.10.2021 

Planul de măsuri ca urmare a înregistrării ratei de incidenţă de 7,68 %o 
la nivelul comunei Măgura, județul Bacău 

Având în vedere înregistrarea la nivelul comunei Măgura a unei rate de incidenţă cumulată în 
ultimele 14 zile de 7,68 /1000 de locuitori şi pentru punerea în aplicare a Hotărârii C.N.S.U. nr. 76/ 
30.09.2021 și H.G. nr. 1050/ 06.10.2021,  se vor pune în aplicare următoarele măsuri: 

1. Măsuri de protecţie sanitară a persoanelor: 
1.1 Se consideră necesară menţinerea obligativităţii purtării măştii de protecţie în spaţiile 

publice, la locul de muncă, în spaţiile comerciale, precum şi în mijloacele de transport în comun, 
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condiţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. 

1.2. Se propune menţinerea obligaţiei pentru instituţiile şi autorităţile publice, operatorii 
economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în 
mod obligatoriu, triajul epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul 
propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne. 

2. Măsuri de interdicţie de circulaţie a persoanelor în afara locuinţei şi transporturi: 
2.1. În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de 

locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara 
locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu 
excepțiile prevăzute la art. 2 pct. 1 din anexa 3 la H.G. 932/2021, modificată prin H.G. 990 și 
1015/2021.  

Măsurile nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 
5,5/1.000 de locuitori.  

2.1. Măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada 
îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format 
electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 și nici persoanelor 
fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind 
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac 
dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care 
să ateste vaccinarea acestora. 
2.2. În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori se 
interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu 
excepțiile prevăzute la art. 2 pct. 2 din anexa 3 la H.G. 932/2021, modificată prin H.G. 990 și 
1015/2021. Măsurile nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală 
cu 7/1.000 de locuitori. 
2.3. Măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada 
îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format 
electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 și nici persoanelor 
fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind 
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac 
dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care 
să ateste vaccinarea acestora. 
2.4. Se propune menţinerea interdicţiei de circulaţie a persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei 
fără restricţii, în toate localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 
1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 22.00-05.00 pentru 
zilele de luni-joi şi în intervalul orar 20.00-05.00, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. 

2.5. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade 
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sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 
2.6. Sunt exceptate de la interdicţiile prevăzute la pct. 2.1., deplasările efectuate pentru 
următoarele motive: 

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 deces al unui membru de familie 

2.7. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere. 

2.8. La verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, 
la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în 
prealabil. 
2.9. Se propune ca transportul rutier să se desfăşoare în continuare cu respectarea măsurilor 
şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi 
protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de 
transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor 
la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi 
personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condiţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii, ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. 

3. Măsuri de organizare a programului de lucru în spaţii de comerţ prestări de servicii 
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private: 

3.1. activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii 
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private este permisă în zilele de vineri, 
sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localităţile unde incidenţa 
cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 
7,5/1.000 de locuitori; măsurile nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este 
mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori; 

3.2. în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este 
mai mare de 7,5/1.000 de locuitori; măsurile nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 
14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori; 

3.3. în intervalul orar 22,00-5,00, doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de 
livrare la domiciliu; 

3.4. unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la 
domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi 
rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea 
normelor de protecţie sanitară; 

 
4. Măsuri de reglementare a activităţilor desfăşurate cu prilejul unor sărbători, 

aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private cultelor 
religioase: 

4.1. Se propune menţinerea interdicţiei desfăşurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, 
aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private. 
4.2. Se propune menţinerea interdicţiei organizării de evenimente private (nunţi, botezuri, 
mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine 
culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente. 
4.3. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară 
în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, 
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stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. 
5. Măsuri de desfăşurare a activităţii centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu 

activitate temporară şi a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
5.1. Se menţine obligaţia desfăşurării în regim permanent a activităţii tuturor centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară. 
5.2. Se menţine coordonarea operaţională a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de 

către inspectoratele judeţene Bacău.  
 

                                              PRIMARUL COMUNEI MĂGURA, 
 

IORDACHE COSTRĂȘ 
 

PREȘEDINTELE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ 
 


