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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. 3 din 31.01.2022

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 31.01.2022  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:
Ø Legea  nr.  55/2020  privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi  combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
Ø Hotărârea de Guvern nr. 34 din 06 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de

alertă  pe  teritoriul  României  începând  cu  data  de 08 ianuarie  2022,  precum şi  stabilirea
măsurilor  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor
pandemiei de COVID-19;
Ø Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 30/1/2022

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;
Ø Hotărârea  Comitetului  Județean  pentru  Situații  de  Urgență  nr.  1  din

07.01.2022;
Ø 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. 1932  din 31.01.2022;






