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     R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI

HOTĂRÂREA
nr. 62 din 20.09.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani

În  temeiul  prevederilor  art.  22  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  21  din
15.04.2004 privind Sistemul Naţional  de Management al  Situaţiilor  de Urgenţă,  aprobată
şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G.
nr.  89  din  23.12.2014,  ale  art.  2  din  H.G.R.  nr.  1491  din  9  septembrie  2004,  pentru
aprobarea Regulamentului  cadru privind structura organizatorică,  atribuţiile,  funcţionarea
şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,  cu  completările  şi
modificările  ulterioare  şi  ale  art.  12  din  Regulamentul  privind  organizarea,  atribuţiile,
funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă  în
judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

În  temeiul  aprobării  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de 15.09.2021  a  Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani,

În  contextul  riscului  de  răspândire  a  infecţiei  cu  Coronavirus  SARS –  CoV –  2  şi
adoptarea măsurilor stabilite prin:

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

- Legea  nr.  136/2020  privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

- Hotărârea de Guvern nr.  932 din 09 septembrie 2021  privind prelungirea
stării de alertă  pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi
stabilirea  măsurilor  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi  combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

- Hotărârea de Guvern nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea și
completarea anexelor nr. 2 și  3 la Hotarârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea
stării de alertă  pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi
stabilirea  măsurilor  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi  combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

- Hotărârea  nr.  57  din  10.09.2021  a  Comitetului  Județean  pentru  Situații  de
Urgență Botoșani;

- Hotărârea  nr.  61  din  20.09.2021  a  Comitetului  Județean  pentru  Situații  de
Urgență Botoșani;
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- Lista cu limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile la
nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Botoşani întocmită de Direcţia de
Sănătate Publică Botoşani, nr. 16711 din 20.09.2021;

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1.Se aprobă Lista cu limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14
zile la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Botoşani întocmită de Direcţia
de Sănătate Publică Botoşani nr. 16711 din 20.09.2021, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.

 Art. 2. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile peste 3/1000
locuitori, în următoarele unități administrative – teritoriale: Havîrna (3,55/1000
locuitori), și Curtești (4,04/1000 locuitori), conform Listei cu limitele de incidenţă
cumulată la 14 zile la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Botoşani,
întocmită de Direcţia de Sănătate Publică Botoşani nr. 16711 din 20.09.2021, aprobată la
art. 1.

(2)  Unitățile  administrativ-teritoriale  menționate  la  art.  2,  alin.  1  vor  pune  în
aplicare măsurile prevăzute în Planul de măsuri de protecţie, obligaţii şi restricţii ce
trebuie respectate de către populaţie în contextul prelungirii „STĂRII DE ALERTĂ” în
vederea prevenirii şi controlului infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, aprobat prin
Hotărârea nr. 57 din 10.09.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Botoșani, modificat și completat de Hotărârea nr. 61 din 20.09.2021 a Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Botoșani în funcţie de incidenţa cumulată la 14 zile
calculată zilnic de Direcţia de Sănătate Publică Botoşani.

(3) Celelalte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Botoşani vor respecta
măsurile din Planul de măsuri de protecţie, obligaţii şi restricţii ce trebuie respectate de
către populaţie în contextul prelungirii „STĂRII DE ALERTĂ” în vederea prevenirii şi
controlului infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2 aprobat prin hotărârea Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani nr. 57 din 10.09.2021 a Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, modificat și completat de Hotărârea nr. 61
din 20.09.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, în funcţie de
incidenţa cumulată la 14 zile calculată zilnic de Direcţia de Sănătate Publică Botoşani,
cu condiţia menţinerii ratei de incidenţă sub 3/1000 de locuitori.

 (4) Măsurile stabilite la art. 1 alin. 2 din prezenta hotărâre se aplică pentru o
perioadă de 14 zile, respectiv 21.09.2021 – 04.10.2021, urmând a fi reevaluate la
finalul acesteia.

Art. 3. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a adopta
măsuri specifice în vederea prevenirii şi controlului infecţiilor generate de virusul SARS-
CoV-2 la nivel local şi de a informa operatorii economici / instituţiile cu privire la
restricţiile care trebuie aplicate  în funcţie de limita de incidenţă.



Art. 4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului ludetean pentru 

Situatii de Urgenta Boto~ani, prezenta botarare se aduce la cuno~tinta membrilor ~i 

consultantilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani precum ~i 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hav'irna ~i Comitetului Local pentru 

Situatii de Urgenta Curte~ti, care vor avea obligativitatea punerii in aplicare a acestora, 

conform competentelor. 

A."t. 5. Prevederile prezcntei hotarari se aplica incepand cu data de 21.09.2021. 

PRE~EDINTELE C.J.S.U. BOTOSANI 

PREFECT, 
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Dan NECflIFOR 
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