
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 69 
 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului 

Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua 

de 27.10.2020.   

Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 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; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 153/2020 privind desemnarea doamnei Caloianu Carmen, 

subprefect al județului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului județului Tulcea; 

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea nr. 17943 din 

26.10.2020,   

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1 Având în vedere evoluția ratei incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori pe 

localități, începând cu data de 27.10.2020 se impune obligativitatea purtării măștii de protecție 

astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice, atât cele interioare, cât și cele exterioare din 

următoarele localități: MIRCEA VODĂ (comuna Cerna), NEATÂRNAREA (comuna Beidaud). 

Art.2 Măsura prevăzută la art.1 se menține până la scăderea ratei incidenței cumulative sub 

valoarea de 1,50 la 1000 de locuitori. 

Art.3  Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” 

al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru punere în 

aplicare. 

 
                                                               Emisă astăzi, 27 octombrie 2020. 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
SUBPREFECT, 

 
                                                               CALOIANU CARMEN 


