
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 77 

 
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 09.11.2020.   

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.856/14.10.2020 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; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la 
Hotărârea Guvernului 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, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.935/05.11.2020 prin care, ȋncepând cu data 

de 09.11.2020, se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, 

pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor destinate comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 

publice, la nivelul judeţului Tulcea se stabilesc următoarele măsuri complementare: 

 

 Unde sunt piețe închise se vor rabata pereții, se vor dispune măsuri pentru a le deschide în vederea 

reducerii infecțiilor cu noul coronavirus (conform H.G. nr.935/05.11.2020), astfel încât să fie 

funcționale ca spațiu deschis. 

 Acolo unde nu pot funcționa în acest fel, se vor muta mesele alocate producătorilor agricoli în 

spațiile publice, pe alei, sau pe străzile din proximitatea piețelor, cu restricționarea accesului auto în 

zonele respective. 

 În cazul în care nu există această posibilitate, se vor organiza și autoriza de către autoritățile locale, 

Piețe agroalimentare volante, în aer liber, pe alte amplasamente, anunțate în prealabil 

producătorilor agricoli și cumpăratorilor, inclusiv prin comunicate oficiale. 

 

Art.2  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, 09 noiembrie 2020. 

 

p. PREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

SUBPREFECT, 
 

CALOIANU CARMEN 

  


