
ROMANIA
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coimitetul ludelean pentru situalii de urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr. 78 din 04.10.2021

Av6nd in vedere:

- procesul verbal nr. 7g din 04.10.2021 incheiat in gedinta extraordinarda comitetului Judelean

pentru Situatii de Urgent[ Giurgiu,

- Ordinul prefectului w.44 din22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind organizatea,

atribufiile qi functionareaComitetului Judelian pentru Situatii de Urgenla Giurgiu,

- Hot6r6rea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea_ Regulamentului-cadru privind

structura organizatorica, atribuliile, functionarea gi dotarea comitetelor 9i centrelor operative pentru

situatii de urgentd - art. 10, alin. (3), art. ll,lit' a),

- ordonanla de Urgentr nr. 2l din ls.o4.zoo4 (acfializatd) privind Sistemul National de

Management al Situatiilor de Urgen{6,

- Hotdrarea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor.de risc,

- Hotdrarea de Guvem nr.932din 9 septembrii 2021 privind prelungirea stdrii de alettdpe teritoriul

Romaniei incepand cu data de l0 septembrie 2o2l,precum qi stubili..amrsurilor care se aplica pe

durata acesteia pentru prevenirea pi combaterea efectelor pandemiei de covlD-lg, modificata prin

Hotdrarea de Guvern nr. 990 din 17 septembrie 2021pentrumodificarea gi completarea anexelot y'
2 si 3la Hotdr6rea Guvernului nr. 

-gi2l2o2l 
privind prelungirea stdrii de alert6, pe teritoriul

Romaniei incepand cu data de l0 septembrie 2}il,precum gi stabilirea mrsurilor care se aplica pe

durata acesteia p.rri* prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de -COVID-l9, 
precum gi

Rectificarea publicata in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I, nr. 871 din l0 septembrie 2021,

Hotdrarea Guvemului nr. 1015 din23 septembrie 2o2l pentrumodificarea qi completarea anexelor

nr.2 qi 3 ta Hot6r6rea Guvernului *.'glztzo2l privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul

Romdniei incepand cu dat'a de 10 septembrie zozl:precum qi stabilirea masurilor care se aplicd pe

durata acesteia p*tru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, Hotdrarea

Guvernului nr. 1050 din 2 octombie 2021pentru modificarea qi completarea anexelor nr. 2 qi 3 la

Hotrr6rea Guvernului m.93212021 privind prelungirea st6rii de alertd pe teritoriul Romdniei

incepand cu data de l0 septembrie zozt, pr""rr- gistabilirea mdsurilor care se aplica pe durata

u."rt"iu pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9'

- Legea nr. 55 din 15 mai2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea 9i combaterea efectelor

pand-emiei de COVID-I9, cu modific[rile qi completflrile ulterioare,

- Ordinul nr. g74lgl dinL} mai2020 privind instituirea obligativitalii pufiarii ma$tii de proteclie, a

triajului epidemiologic Ai dezinfectarea obligatorie a-mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu

virusul sARs-cov-7 pe durata starii de aleid, modificat prin ordinul nr. 23115 din 20 ianuarie

ifii;;;*-*odirr.*"a ordinului ministrului s6nat6lii qi al ministrului afacerilor interne nr'

s74lgll2o20 privind instituirea ouligativitalii purtarii maqtii de protectie, a triajului epidemiollg]c qi

dezinfectarea obligatorie a mdinilolr pentru prevenirercontamindrii cu virusul SARS-cov-2 pe

durata st6rii de alJrta,ordinul ff. eggiffi dinl+ mai202l pentru modificarea ordinului ministrului

s6n6t6fii qi al ministrului afacerilor inteme w.87418112020 privind instituirea obligativitalii purtarii

m6qtii de protecli., u triuj"tui epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru



prevenirea contamindrii cu virusul SARS-CoV -2 pe durata stdrii de alertd 9i Ordinul nr'

TOOl6gl2OZl pentru modificarea Ordinului ministrului sanatafii gi al ministrului afacerilor interne

nr. gT4lgll2OZO privind instituirea obligativitdtii purtdrii m69tii de proteclie, a triajului

.piOr*iotogic Ai dezinfectarea obligatorie 
-a 

mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu virusul

sARS-cof-2 pe dvrata stdrii de alert[, ordinul nr. 1204199 din 9 iulie 2_021 pentru completarea

ordinului ministrului ranatagi gi al ministrului afacerilor inteme w,87418112020 privind instituirea

obligativit6tii purtdrii magtii dL proteclie, a triajului_epidemiologic ai dezinfectarea obligatorie a

m6inilor pentru prevenir.a,.gota;indriicu virusul SRR3-CoV'2 pe ilxata st[rii de alert[,

- incidenta cumulati la 14 zile pe unit6ti administratiu-tgl!
Directia de S6n6tate Publicd Giurgiu cu adresa nr. GR 5335/04'10 '2021,

Comitetul Judefean pentru SituaJii de Urgenfii Giurgiu
adopt6 prezenta

HOTANANB

Art. 1 Se constata limitele incidentei cumulata la 14 zile la nivelul unitalilor administrativ-

teritoriale qi judelului Giurgiu pe baza rrrtalizei prezentatd de Directia de S6ndtate Publicd Giurgiu,

cqnform anexei, parte integra.ntd din prezentahotir6re'

Art. 2 in func1ie de valoarea incidenlei cumulate la 14 zile pe fiecare_ unitate administrativ-

teritorial6 se apfica m6surile stabilite prin nr. H.G. nr. g32l2o2l privind prelungirea starii de alertd

pe teritoriul Rom6niei incepand cu data de l0 septembrie 2021, precum $i_stabilirea mdsurilor care

se aplic6 pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de CoVID-19, cu

modific6ril. gi ,ornpt.tarile ulterioare, incepdni cu data de 05.10.2021, ora00:00, pentru o perioadd

de 14 zile, urmdnd a fi reevaluate la finalul acesteia'

Art. 3 Se instituie obligativitatea purtarii mEgtii de proteclie la exterior in spaliile publice

aglomerate, precum tdrgiri, oboare, piete, talciocrri, slalii pentru transportul in comun qi in

pioximitatea'unit[tilor icolare la orell de.intrare/ieqire de la cursuri a elevilor pentru unitdtile

Ia*irirtr"ii, teritoriale cu valoarea incidenlei cumulaie la 14 zile mai mare de 311.000 de locuitori'

Art. 4 prevederile Hotdr.arii Comitetului Jude(ean pentru Situalii de Urgen!6 Giurgiu nr. 76 din

OlJO.zOzl ipi inceteaz6 aplicabilitatea.

Art. 5 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentd Giurgiu va

transmite prezenta hotfuare Departamentului pentru Situalii de Urgent[, Inspectoratului General

pentru Situalii de Urgenfd, ientrului Nafional de Coordonare qi Conducere a Interventiei,

Consiliului Judetean Ciurgiu, mernbrilor Comitetului Judelean nen!ry litrytii de Urgen!6 Giurgiu qi

preqedinlilor comitetelor locale pentru situa(ii de urgent6 din jude{ul Giurgiu'

APROB
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ANEXA la H.C.J.S.U. Giurgiu nr. 78 din 04'10'2021

NR.
CRT.

t

UAT Valoarea
incidenfei
cumulati
la 14 zile

coMUNA ADu,lAnI-ca!4qENI 9,88

2 coMuNA STOENE$TI 9,88

J COMI-INA SLOBOZIA 9,68

4 MLINICIPIUL GIURGIU 6,47

5 covtuNa aAulaNt 6,16

6 COMUNA MIHAI BRAVU 6,09

7

-

COMLTNA GRADINAzu 5,86

8 COMI.INA DAIA 5,8

9 COMLINA JOITA 5,76

10 onesul MIHAIIE$TI- 5,76

11 COMI.]NA VALEA DRAGULUI 5,58

t2 COMLINA SINGURENI 5,33

13 COMLTNA CREVEDIA MARE 5,09

l4 COMUNA MALU 5,03

15 coMUNA IZVIABEIE 5,01

to TcovttlNA BULBUCAfA 5,00

t7 corrnuqa cArucAnpNl 4,85

18
#;-_J-_

COMI.INA SABARENI 4,47

t9 ffi 4,38

20 COMTINA IEPURE$TI 4,28

2l COMUNA ISVOARELE 4,27

22 COMLTNA GREACA 4,23

23 COMI.INA TOPORU 4,03

24 COMI.]NA OINACU 3,84

25 COMLINA FRATE$TI 3,75

26 COMI-]NA BOLINTIN.DEAL 3,73

27 COMI-INA PUT -- r't z

28 Cotrltxa HERA$TI 3,71

29 COMLTNA OGREZENI 3,68

30 coMUNA COLIBASI 3,57

31 COMUNA ROATA DE JOS 3,45

32 COMUNA ULMI 3,26

JJ COMUNA BUTURUGENI 3,04

34 COMI.]NA GOSTINU 3,01

35 COMI.]NA COMANA 2,96

36 COMI]NA COSOBA 2,90

37 covnxe nAsucENl 2,88

38 coMUNA FLORE$TI-ETOENESTI- 2,76

39 COMLINA GOSTINARI 2,58

40
<
COMUNA VARA$TI 2,46

4l COIT,TWA GAISENI 2,42

42 coMUNA BUC$ANI 2,37



43

-v

COMLINA VANATORII MICI 2,24

44 COMUNA CLEJANI ))7
45 COMLINA HOTARELE 2,16

46 COML]NA SCHITU 2,00

47 COMLINA BANEASA 1,95

48 ORASUL BOLINTIN-VAI,E 1,95

49

-

COMLINA MAR$A 1,86

50 coMUNA GOGO$ARI 1,82

51 COMLiNA GHIMPAfI 1,77

52 covrtxe LETCA NouA l,16

53 COMLINA VEDEA 1,15

54 COMUNA PRLTNDU 0,5

TOTA L JUDET 4r39
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