
1 

 

                   R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI 

 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 113 din 29.11.2021 
 

 

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 data de 29.11.2021 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. 1183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării 

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea nr. 108 din 09.11.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Botoșani; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1.238 din 26 noiembrie 2021 pentru modificarea 

anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea nr. 112 din 27.11.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Botoșani; 
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- Hotărârea de Guvern nr. 1.239 din 28 noiembrie 2021 pentru modificarea 
anexei nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 
- Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 

2282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a efectuării 

triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 

SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă; 
 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  completarea Planului 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. 108 din 09.11.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Botoșani, modificat și completat de Hotărârea nr. 112 din 27.11.2021 a Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, după cum urmează: 

 
➢ După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: 

„Art. 111. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările și completările ulterioare, se interzice intrarea pe teritoriul județului, prin 
punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, 
Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe.”. 

 
Art. 2. Unităţile 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, modificat și completat prin prezenta 
hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, indiferent de rata de 
incidență cumulată la 14 zile. 

 
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani emise anterior privind măsurile în vederea 

prevenirii şi controlului infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2 îşi menţin 

aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în 
anexa la prezenta hotărâre. 

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

Situaţii de Urgenţă Botoşani, prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor şi 




