
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 121 

din data de 01.03.2021 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 

- asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării 

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare; 

- prevederile OUG  nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind 

reglementarea activității de telemuncă; 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

 - situația epidemiologică la nivelul localităților județul Galați (adresa DSP nr. 3882 din 

01.03.2021 privind incidența cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2) la data de 01.03.2021; 

  - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 48 din 

01.03.2021; 

 - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 64 

din 23.02.2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea CJSU Galați, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 
 

Art. 1 Începând cu data de 02.03.2021, ora 00.00, pentru unitatea 

administrativ teritorială Tecuci, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 

zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 / 1.000 de locuitori, se vor 

aplica pentru o perioadă de 14 zile măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 

35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 



 

 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

Art. 2 Măsurile dispuse la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi reevaluate de 

către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați, în urma analizei 

efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Galați, la expirarea termenului 

pentru care acestea au fost instituite. 

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Galaţi va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor 

CJSU şi instituţiilor interesate.   

  

  

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Eugen HRISTACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 122 

din data de 01.03.2021 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 

- asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării 

de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare; 

- prevederile OUG  nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind 

reglementarea activității de telemuncă; 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

 - situația epidemiologică la nivelul localităților județul Galați (adresa DSP nr. 3882 din 

01.03.2021 privind incidența cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2) la data de 01.03.2021; 

 - prevederile Hotărâriii CJSU Galați nr. 112 din 25.02.2021 privind măsurile dispuse la 

nivelul localității Costache Negri; 

  - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 48 din 

01.03.2021; 

 - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 64 

din 23.02.2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea CJSU Galați, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 
 

Art. 1 Începând cu data de 02.03.2021, ora 00.00, pentru unitatea 

administrativ teritorială Costache Negri, unde incidența cumulată a cazurilor în 

ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 de locuitori, se vor aplica pentru o 

perioadă de 14 zile măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 35 din 10 

februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 



 

 

cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19. 

Art. 2 Măsurile dispuse la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi reevaluate de 

către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați, în urma analizei 

efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Galați, la expirarea termenului 

pentru care acestea au fost instituite. 

Art. 3 Începând cu data de 02.03.2021, ora 00.00, Hotărârea CJSU Galați nr. 

112 din 25.02.2021 se abrogă. 

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Galaţi va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor 

CJSU şi instituţiilor interesate.   

 

  

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Eugen HRISTACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


