
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 123 
 

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

Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 11.06.2021.  
Având în vedere prevederile:  

- O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii de Guvern 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;  

- Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 
epidemiologic și biologic;  

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

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.699/67/2021 din 14 mai 2021 
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.874/81/2020 privind 
instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a 
mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;  

- Hotărârii de Guvern nr.636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.9919/10.06.2021  
comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței cazurilor 

de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 înregistrată la nivelul județului Tulcea,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    

Art.1 Se constată, la data de 11.06.2021, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile la 1000 

locuitori în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 În funcţie de incidenţa cumulată prevăzută la art.1, autorităţile locale, instituţiile publice, 
operatorii economici, persoanele juridice/fizice, vor pune în aplicare, începând cu data de 12.06.2021, 

ora 00.00, măsurile stabilite prin H.G. nr.636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Art.3 În situaţia creşterii ratelor de incidenţă în unele unităţi administrativ-teritoriale în intervalele: 
- peste 3 cazuri/1000 locuitori; 

- peste 4 cazuri/1000 locuitori; 
- peste 7,5 cazuri/1000 locuitori, 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor informa prin orice mijloace (afişarea în locuri 

vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.), persoanele fizice/juridice/autorităţile publice locale şi instituţiile 
publice care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale cu privire la 

rata de incidență înregistrată precum şi la obligativitatea aplicării măsurilor prevăzute de Hotărârea de 
Guvern nr.636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 
iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 

Art.4 Măsurile instituite în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.636/09.06.2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, pentru localităţile în care a fost constatată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 4 la 1000 locuitori şi 
mai mică de 7,5 la 1000 locuitori, îşi încetează aplicabilitatea atunci când incidenţa cumulată la 14 zile este 

mai mică sau egală cu 3,5 la 1000 locuitori. 

Art.5 Măsurile instituite în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.636/09.06.2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, pentru localităţile în care a fost constatată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 7,5 la 1000 



locuitori, îşi încetează aplicabilitatea atunci când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7 la 
1000 locuitori. 

Art.6  În condiţiile art.5 alin.(2), lit.d) şi ale art.13 lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare, se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura, la locul 

de muncă şi în spaţiile publice cu potenţial de aglomerare, cum ar fi, fără a se limita la acestea: pieţe, 
târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, mijloace de transport în comun, spaţii 

comerciale, săli de aşteptare.  
Art.7 Rata de incidență cumulată la 14 zile se analizează săptămânal sau ori de câte ori este 

necesar la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Tulcea, măsurile urmând a fi actualizate cu aceeaşi frecvenţă.  

Art.8 Ţinând cont de incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, prezenta hotărâre urmează a fi 
reevaluată la finalul perioadei menţionate în Anexă, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul 

Tulcea.  
Art.9 Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin legislaţia în 

domeniu, în vigoare la această dată, este cel stabilit la art.64-70 din Legea nr. 55/2020 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Art.10 Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica 

măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le sunt incidente 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art.11 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” 
al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Tulcea, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Tulcea, care vor dispune 

măsurile necesare pentru punere în aplicare de către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate 
din zona de competenţă şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 
 

 
          Emisă astăzi, 11 iunie 2021. 
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IVANOV MARCEL 

 


