
ROMANIA 
JUDE�UL BRA^OVV 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
HOGHIZ 

Hoghiz, Nr. 161, jud. Bra_ov, tel./fax 0268/286138 
Nr. 2831/25.03.2020 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA�II DE URGEN�� HOGHIZ 

HOT�RÂRE NR. 1 
din 20.05.2021 

privind punerea în aplicare a prevederilor Hot�rârii Comitetului Judetean pentru Situa�ii 
de Urgent� nr. 140/18.05.2021 

C.LS.U. Hoghiz, întrunit în _edin� extraordinar� , azi 20.05.2021, ora 11,00 la sediul 

Prim�riei Comunei Hoghiz, 

Având în vedere prevederile Hot�rârii Comitetului Jude�ean pentru Situa�ii de Urgen�� nr. 

140/18.05.2021, privind zonele în care este obligatorie purtarea m�_tii de protectie pe raza 

judetului Bra_ov 
In baza prevederilor art. 12 alin. (1) _i art. 24 lit. b), e) _i f) din O.U.G. nr. 21/2004, privind 

Sistemul Na�ional de Management al Situa�ilor de Urgen��, cu modific�rile _i complet�rile ulterioanre, 

HOT 

Art. 1 Se ia act _i se dispune punerea în aplicare a prevederilor Hot�rârii Comitetului Judetean 

pentru Situa�ii de Urgen�� nr. 140/18.05.2021, privind zonele în care este obligatorie purtarea m�_tii de 

protectie pe raza jude�ului Bra_ov. 

Art. 2 Comitetul Local pentru Situa�ii de Urgen�� Hoghiz va asigura aplicarea _i respectarea 

masurilor impuse prin Hot�rârea Comitetului Judetean pentru Situa�ii de Urgen�� nr. 140/18.05.2021, 

la nivelul U.A.T Hoghiz 

Art. 3 Prezenta Hot�râre se public� pe site- ul Comunei Hoghiz, împreun� cu Hot�rârea 

Comitetului Judetean pentru Situa�ii de Urgen�� nr. 140/18.05.2021 

Pre_edintele 
Comitetului Local pentru Situa�ii de Urgen�� 

PRIMAR, 
Buta Toay 



JUDE TUL BRAGOV 
COMUNA HOGH1Z 

Nt 
cin 20 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDE�UL BRA^OV 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA�II DE URGEN�� 

HOT�RÁREA Nr.140 
din 18 Mai 2021 

privind zonele în care este obligatorie purtarea m�stii de protec�ie 
pe raza judefului Bra_ov 

Având în vedere: 

Ordinul comun nr. 699/67/14.05.2021, al Ministrului s�nät�_ii _i al 

Ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului Ministrului sän�t�jii _i 

al Ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, privind instituirea obligativit��i 

purtdrii mä_ti de protec�ie, a triajului epidemiologic �i dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru prevenirea contamin�rii cu virusul SARS-Cov-2 pe durata st�rii de 

alert�, 

H.G. nr.531 din 11.05.2021, privind prelungirea st�rii de alert� pe teritoriul 

României începând cu data de 13 mai 2021, precum _i stabilirea mäsurilor care se 

aplic� pe durata acesteia pentru prevenirea _i combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

H.G. nr.550 din 14.05.2021, pentru modificarea _i completarea anexelor nr.2 

_i nr.3 la H.G. nr.531 din 11.05.2021, privind prelungirea st�rii de alert� pe 

teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum �i stabilirea m�surilor 

care se aplic� pe durata acesteia pentru prevenirea _i combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

adresa Institu�iei Prefectului Jude�ul Bra_ov nr. 7247 din 17.05.2021, precum 
_i adresele de r�spuns a tuturor unit��ilor administrativ-teritoriale din judetul 

Bra_ov 



Iuand in considerare: 

evolu�ia pandemiei de COVID-19 cauzat� de noul coronavirus SARS-CoV-2; 

inciden�a cumulat� a cazirilor de CoVD-19 comunicat� de c�tre Direcia de 

Sánätate Public� Bra_ov; 

O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemui Na�ional de Management al Situa�iilor 

de Urgenta; 

Legea nr. 5S/2020, privind unele m�suri pentru prevenirea �i combaterea 

cfectelor pandemiei de COVID-19, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

Hot�rárea Comitetului Jude�ean pentru Situa�ii de Urgen�� Bra_ov nr. 55 din 

08.03.2021, privind recomand�ri pentru prevenirea _i combaterea efectelor 

pandemiei de COVD-19 în judeful Bra_ov; 

Comitetul Jude�ean pentru Situa�i de Urgen�� Bra_ov 
HOT�R�^TE: 

Art.1 Este obligatorie purtarea má_tii de protect�ie în spa�iile publice închise, 

mijloacele de transport în comun, spa�ile comerciale, precum _i în spa�ile publice 

deschise, cum ar fi, f�r� a se limita la acestea, piete, târguri, bâlciuri, talciocuri, 

spa�ii comercíale, sta�ji pentru transportul în comun. 

Art.2 Se instituie obligativitatea purtärii mä_tii de protec�ie pe o raz� de 50 de 

metri in jurul unitä�ilor de învá��mânt, pentru perso anele care sta�ioneaz� în acest 

perimetru. 
Art.3 Se instituie obligativitatea purt�rii m�_tii de protec�ie în toate zonele 

preväzute în anexa ns.1, care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 

Art4 Comitetele Locale pentru Situa�i de Urgen�� din unita�ile administrativ- 

teritoriale din judepul Bra_ov au obliga�ia inform�rii popula�iei, atât prin mass 

nedia, cât i prin afisaj în locuri publice, cu privire la m�surile dispuse în prezenta 

hot�råre. 



Art.5 Comitetele Locale pentru Situa�ii de Urgen�� din unit��ile administrativ- 

teritoriale din jude�ul Bra_ov vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei 

hotärâri _i vor dispune m�suri în vederea monitoriz�rii _i respectärii acestora. 

Art6 Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�� Tara Bârsei" al judejului 

Bra_ov. prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotärâre tuturor 

membrilor Comitetului Judetean pentru Situajii de Urgen�� Bra_ov, 

Art7 Institu�ia Prefectului-Judetul Bra_ov va comunica prezenta hotärâre, în 

regim de urgen��, câtre toate unitä�ile administrativ-teritoriale din jud. Bra_ov. 

Art.8 Prezenta hotäräre se public� pe site-ul oficial al Institu�iei Prefectului 

Judeul Bra_ov. 

PRE^EDINTELE COMITETULUI JUDETEAN 

PENTRU SITUATUDE URGEN�� 
PREREGT 

Mibcag VASII 
, 

PREF 



Anexa nr.1 la Hot�rârea nr.140/18.05.2021 a C.J.S.U. Bra_ov 

Nr Zone unde este obligatorie 

purtarea m�stii de protectie 
strada Republicii 

piata Sfatului 
strada Apollonia HirScher_ 

strada Muresenilor 
strada Michael Weiss 
piata George EnescCu 

Gr�dina Zoologic� (zona caselor de marcat) 
parcarea Valea Cet�ati 

(DN 1E, Râsnov-Poiana Brasov 
piata I.G. Stoian/aleea de acces Castelul Bran_ 

piata Târgului Bran 

numai în ziua de miercuri a fiec�rei s�pt�måni) 

UAT 
crt. 

MUNICIPIUL 
BRASOV 

ORA^UL 
RASNOV 2. 

3. COMUNA BRAN 

COMUNA 
M�IERUSS 4. zona dispensarului uman �i a punctelor farmaceutice 

COMUNA VAMA Rezerva�ia Valea Zimbrilor (zona parcare)
BUZAULUI


