
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU�IA PREFECTULUI-JUDE�UL BRA^Ov 
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGEN�A 

HOTARÅREA nr.30 
din 21 octombrie 2020 

privind instituirea unor m�suri suplimentare pentru reducerea 
riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID- 19) la 

nivelul judetului Bra_ov 

Având în vedere prevederile H.G. nr.856/2020. privind prelungirea stärii de 

alertà pe teritoriul României începånd cu data de 15 octombrie 2020. precum _i 

stabilirea m�surilor care se aplic� pe durata acesteia pentru prevenirea _i combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, 

luand în considerare: 

evolutia pandemiei de COVID-19 cauzat� de noul coronavirus SARS-CoV-2: 

incidenta cumulat� a cazurilor de COVID - 19 în ultimele 14 zile la nivelul 

localitä�ilor din jude�ul Bra_ov: 

prevederile Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele m�suri pentru 

prevenirea �i combaterea efectelor pandemiei de covid - 19 

prevederile H.G.nr.856 din 14.10.2020 privind prelungirea st�rii de alert� pe 
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020. precum _i stabilirea 
m�surilor care se aplic� pe durata acesteia pentru prevenirea _i combaterea efectelor 
pandemici de COVID-19 

Hot�rârea nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului Na�ional pentru Situatii de 

Urgen��: 
O.U.G. nr. 21/2004. nrivind Sistemul National de Manaoement al Siuatiilor 



Comitetul Judetean pentru Situa�i de Urgent� Bra_ov 

HOTARA^TE: 

Art. 1 Se dispune aplicarca la nivelul judejului Bra_ov. în mod corespunz�tor. a 

prevederilor H.G. nr. 856/2020. privind prelungirea st�rii de alert� pe teritoriul 

Romaniei. precum _i stabilirea m�surilor care se aplic� pe durata acesteia pentru 

prevcnirca _i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Art. 2 Purtarea m�_tii de protectie este obligatorie pentru toate persoancle care 

au împlinit vársta de 5 ani, în toate spa�iile publice închise sau deschise din judetul 

Bra_ov. 

Art. 3 Organizarea _i desfä_urarca activit��ii în cadrul institu�iilor muzealc. a 

bibliotecilor, cincmatografelor, institu�iilor de spectacole _i/sau concerte este 

interzis� în localit��ile din judetul Bra_ov unde incidenta cunulat� a cazurilor de 

infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de 

locuitori. 

Art. 4 Se interzice organizarea de evenimente private (nuni. botezuri. mese 

festive etc.) în toate spatiile din judetul Bra_ov cum ar fi. f�r� a se limita la acestea 

saloane. c�mine culturale. restaurante. baruri. cafenele. s�lilcorturi de evenimente. 

Art. 5 Se interzic activit��ile recreatíve _i sportive desf�turate în aer liber în 

judctul Bra_ov cu exceptia celor care se desf�soar� cu participarea a cel mult 10 

persoane care nu locuiesc mpreun�. stabilite prin ordin comun al ministrului

s�n�t�tii. dupä caz. cu ministrul tineretului �i sportului. ministrul mediului. apelor _i 

p�durilor sau ministrul agriculturii �i dezvolt�rii rurale. 

Art. 6 Se interzice participarea la procesiunile _i/sau pelerinajele religioase din 

judetul Bra_ov a persoanelor care nu au domiciliul sau re_edinta în localit��ile unde 

se desfá_oar� aceste activit��i. 

Art. 7 Se interzice circula�ia persoanelor din judetul Bra_ov în grupuri pietonale 

mai mari de 6 persoane care nu apai�in accleia_i familii precum _i formarea unor

asemenca grupurn. 



Art. 8 (1) Se intczice activitatea cu publicul a operatorilor economici care 

desläsoar� activitä�i de preparare. comercializare �i consum al produsclor alimentare 

si/sau bàuuri alcoolice _i nealcoolice. de tipul restaurantelor _i cafenelelor.in 

interiorul clädirilor de pe raza localitätilor din judetulii Bra_or unde incidenta 

cumulat� a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile este 

mai mare de 3/1000 de locuitori. 

(2) Activitatea restaurantelor si a cafenclelor din interiorul hotelurilor. 

pensiunilor sau altor unit��i de cazare este permis� doar pentru persoanele cazate în 

cadrul acestor unitati îin localita�ile din judetul Bra_ov unde este dep�_it� incidenta 

de 3/1000 locuitori în ultimele 14 zile. 

(3) In situatia în care activitatea operatorilor economici prev�zu�i la pet. (1) 

cste închisä. se permite prepararea hranei _i comercializarea produselor alimentare _i

a bäuturilor alcoolice �i nealcoolice care nu se consumä în spajiile respective. 

Art. 9 Sc intezice activitatea cu publicul a operatorilor economici licen�ia�i în

domeniul jocurilor de noroc de pe raza localit��ilor din jude�tului Bra_ov unde 

incidenta cumulat� a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 

zile este mai mare de 3/1000 de locuitori 
Art. 10 1n localitä�ilc în care se vor instituii m�suri ca urmare a depä_irii 

incidentei cumulate de 3/1000 locuitori în ultimele 14 zile, acestea se vor aplica pe o 

perioad� de 14 zile, înecpând cu data atingerii incidentei cumulate. publicate pe site-

ul Dircctici de Sän�tate Public� Bra_ov. 

Art. 11 Comitetele locale pentru situati de urgen�� vor asigura punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hot�râri. 

Art. 12 Incidenta pe ultimele 14 zile din judejul Bra_ov este publicat� pe 

site-ul Direc�ici de S�n�tate Public� a judelului Bra_or la sec�iunea COVID-19. 

Art. 13 Inspectoratul pentru Situatii de Urgen�� .Tara Barsci" al judetului 
5ragov. prin Secrelariatul Tehnic Pernmanent va comunica prezenta hotäräre tunror 

membrilor Comitctului Judetean pentru Situatii de Urgen�a Bra_ov. 
Art. 14 Institutia Prefectului Judetul Bra_ov va comuniea prezenta hotärare. 

n regim do uroontH rilr» tonte nrinm�riilo din indn en 



Art. 15 Prezenta hotärare se public� pe site-ul oficial al Instituiei Prefeetului 

Judetul Bra_ov. 
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