
HOTARAREA NR. 71 
de modificare a pct. 1 de ta art. 1 din H.C.J.S.U. nr. 70/15.05.2021 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, 
lntrunit 1n ~edinta extraordinara 1n data de 17 mai 2021, 
Avand 1n vedere prevederile: 
- H.G. nr. 550/14.05.2021 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la 

Hotararea Guvernului nr. 531 /2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
1ncepand cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr.531 /10.05.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 1ncepand 
cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea ~i combaterea efe·ctelor pandemiei de COVID-19; 

- Legii nr. 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri 1n domeniul sanatatii 
publice i'n situatii de rise epidemiologic ~i biologic; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- H. G. nr. 557 /2016 privind managementul tipurilor de rise; 
- Ordinul comun al ministrului sanatatii ~i al ministrului afacerilor interne nr. 

699/67 /14.05.2021 pentru modificarea ordinului ministrului sanatatii ~i al ministrului afacerilor 
interne nr. 874/81 /2020 privind instituirea obligativitatii purtarii ma~tii de protectie, a triajului 
epidemiologic ~i dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prvenirea contaminarii cu virsul SARS
CoV-2 pe durata starii de alerta; 

- O.U.G. nr. 21 /2004 privind Sistemul National de Managementul Situatiilor de Urgenta, 
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr.15/2005, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta 

HOTARARE: 

Art.1 Se modifica pct. 1 de la art. 1 din H.C.J.S.U. nr. 70/15.05.2021, astfel: 

1. ,,Se instituie obligativitatea purtarii ma~tii de protectie, tn spatiile publice i'nchise, 
mijloacele de transport 1n comun, la locul de munca, spatii comerciale, precum ~i 1n spatii publice 
deschise cum ar fi, fara a se limita la acestea, piete, targuri, balciuri, talciocuri, spatiile 
comerciale, statii pentru transport 1n comun, precum ~i 1n imediata apropiere a intrarilor/ie~irilor 
din unitati{e de 1nvatamant din judet, precum ~i 1n alte zone cu potential de aglomerare". 

Art.2 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta Hotarare va fi comunicata 
membrilor Comitetului ~i va fi postata pe site-ul lnstitutiei Prefectului - Judetul Covasna la adresa 
www.cv.prefectura.mai.gov.ro -Activitati/Situatii de Urgenta. 


