
 

 

JUDEȚUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MANGALIA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ 

 

HOTĂRÂREA NR.16 

DIN DATA DE 15.06.2021 

 

 Comitetul Local de Situații de Urgență constituit la nivelul Municipiului Mangalia, întrunit în sedința 

extraordinară în data de 15.06.2021, la convocarea presedintelui său, 

Având în vedere: 

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

COVID-19, modificată și actualizată; 

 Prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actuaizată; 

 Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de 

prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

 Prevederile Hotărârii de Guvern nr.636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 Prevederile H.C.N.S.U. nr.50/26.10.2020, nr.60/17.12.2020 și nr.38/09.06.2021; 

 Prevederile Hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța  nr.84 din data de 

28.05.2021 și nr.94 din data de 11.06.2021; 

 Incidența Covid în perioada 13.06 – 14.06.2021 transmisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Constanța; 

 Ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și de prognozele de creștere a 

numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV-2, aspecte ce necesită 

luarea unor măsuri noi; 

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru 

din 9 septembrie 2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 

operative pentru situații de urgență, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1 Întrucât se constată încadrarea Municipiului Mangalia în limita de incidență cumulată a cazurilor în 

ultimile 14 zile mai mică sau egală cu 1.5/1000 de locuitori, SE IMPUNE NECESITATEA RESPECTĂRII de către 

toți cetățenii, precum și de către operatorii economici de pe teritoriul Municipiului Mangalia, a măsurilor pentru 

prevenirea și răspândirea infectării cu SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.636/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Art.2 Măsurile adoptate conform prezentei hotărâri se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 

15.06.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Local de Situații de Urgență constituit la 

nivelul Municipiului Mangalia, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului- Județului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor 

dispuse și pentru a fi luată la cunoștință și se va aduce la cunosțință publică a cetățenilor municipiului Mangalia prin 

publicarea la sediul instituției și pe site-ul www.mangalia.ro. 

 

PREȘEDINTE, 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 

RADU CRISTIAN 

http://www.mangalia.ro/

