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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI _ JUDETUL GIURGIU

Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTARAREA
nr.80 din 07.10.2021

Avdnd in vedere:

- Procesul verbal nr. 80 din 07,10.2021 incheiat in gedinfa extraordinard a Comitetului JudeJean
pentru SituaJii de Urgen{6 Giurgiu,

- Ordinul Prefectului nr.44 din22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind organizarea,
atributiile gi functionarea Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgen!6 Giurgiu,

- Hotdrdrea de Guvern nr. l49l din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoricd, atribufiile, funclionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru
situalii de urgentd - art. 10, alin. (3), art. ll,lit. a),

- Ordonanta de Urgenld nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Nalional de
Management al Situafiilor de Urgenf6,

- Hotlrdrea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Hotdrdrea de Guvern w.932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stdrii de alert6 pe teritoriul
Romdniei incepdnd cu data de l0 septembrie 2021, precum gi stabilirea misurilor care se aplic6 pe
durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, modificatS prin
Hotdrdrea de Guvern nr. 990 din 17 septembrie 2021 perrtru modificarea gi completarea anexelor nr.
2 qi 3 la Hotlrdrea Guvernului nr. 93212021 privind prelungirea stlrii de alertd pe teritoriul
Romdniei incepdnd cu data de l0 septembrie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, precum gi

Rectificarea publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 871 din l0 septembrie 202t,
Hotdrdrea Guvernului nr. 1015 din23 septembrie 2021 pentru modificarea gi completarea anexelor
nr. 2 gi 3 la Hot6r6rea Guvernului nr. 93212021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Romdniei incep6nd cu data de l0 septembrie z}z!,precum qi stabilirea m6surilor care se aplicd pe

durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotdrdrea
Guvernului nr. 1050 din 2 octombrie 2021pentru modificarea gi completarea anexelor nr. 2 Si 3 la
Hotdrdrea Guvemului nr. 93212021 privind prelungirea stdrii de alert6 pe teritoriul Rom6niei
incep6nd cu data de 10 septembrie 2021, precum gi stabilirea misurilor care se aplicipe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

- Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-I9, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

- Ordinul nr.874l8l din22 mai2020 privind instituirea obligativitdlii purtSrii mdgtii de protecfie, a

triajului epidemiologic pi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contamin6rii cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stlrii de alert6, modificat prin Ordinul nr.23ll5 din 20 ianuarie
2021 pentru modificarea Ordinului ministrului s6ndt6lii gi al ministrului afacerilor interne nr.
87418112020 privind instituirea obligativitfl]ii purt6rii m6qtii de protec]ie, a triajului epidemiologic qi

dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu vinrsul SARS-CoV-2 pe

durata stdrii de alertd, Ordintrl nr. 699167 din 14 mai 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului
s[ndtdfii qi al ministmlui afacerilor interne nr.87418112020 privind instituirea obligativitdlii purtdrii
rnSqtii de protecfie, a triajului epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a m6inilor pentru



prevenirea contamin6rii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata st6rii de alertl gi Ordinul nr.
70016812021 pentru modificarea Ordinului ministrului s[n[t61ii gi al ministrului afacerilor inteme
nr. 87418112020 privind instituirea obligativit[]ii purtlrii m69tii de protectie, a triajului
epiderniologic qi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea contamindrii cu virusul
SARS-CoV-2 pe dwata st[rii de alertd, Ordinul nr. t204199 din 9 iulie 2021 pentru completarea
Ordinului ministrului s6ndt6Jii gi al ministrului afacerilor inteme rtr.87418112020 privind instituirea
obligativitltii purtdrii miqtii de protectie, a triajului epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a
mdinilor pentru prevenirea contamin[rii cu virusul SARS-CoY-2 pe durata stdrii de alertd, Ordinul
nr. 20241147 din 5 octombrie 2021 pentru completarea Ordinului ministrului sdndtdfii qi al
ministrului afacerilor interne nr. 87418112020 privind instituirea obligativitAtrii purt6rii mdqtii de
protectie, a triajului epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a mdinilor pentru prevenirea
contamindrii cu virusul SARS-CoY-2 pe durata st6rii de alertd,

- incidenla cumulat6 la 14 zile pe unitlti administrativ-teritoriale la data de 07.10.2021 inaintatl de
Direc{ia de Sdn6tate Publicd Giurgiu cu adresa nr. GR 5457107.10.2021,

comitetul Jude(ean 
fflJi;fi};-}r: 

de urgen{r Giurgiu

HOTANANN

Art. 1 Se constat6 limitele incidentei cumulatd la 14 zile la nivelul unitafllor administrativ-
teritoriale qi judelului Giurgiu pe baza analizei prezentatd de Direclia de Sindtate Public[ Giurgiu,
conform anexei, parte integrantd din prezentahotdrdre.

Art. 2 in funclie de valoarea incidenlei cumulate la 14 zile pe fiecare unitate administrativ-
teritorial[ se aplic[ mdsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 93212021privind prelungirea stdrii de alertd
pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 10 septembrie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care
se aplic[ pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, cu
modificdrile gi completIrile ulterioare, incepdnd cu data de 08.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadi
de 14 zile, urmdnd a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 3 Se instituie obligativitatea purtdrii m6qtii de protectie in localitSfile in care incidenfa
cumulat6 la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori in toate spafiile publice deschise. Sunt
exceptate de la obligativitatea purtdrii mlqtii de protecfie in spafiile publice deschise persoanele
care desfbqoar6 activit6{i, inclusiv sportive, in mod individual sau impreuni cu persoanele cu oare
locuiesc.

Art. 4 Prevederile Hot6rdrii Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgenti Giurgiu nr. 78 din
04.10.2021 igi inceteaz[ aplicabilitatea.

Art. 5 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentd Giurgiu va
transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situatii de Urgent6, Inspectoratului General
pentru Situafii de UrgenJd, Centrului National de Coordonare qi Conducere a Intervenfiei,
Consiliului Judetean Giurgiu, membrilor Comitetului Jude{ean pentru Situa}ii de Urgen}E Giurgiu gi

pregedinfilor comitetelor locale pentru situa]ii de urgenti din judeJul Giurgiu.
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ANEXA la H.C.J.S.U. Giurgiu nr. 80 din07.10.2021

NR.
CRT.

UAT Valoarea
incidenfei
cumulatl
la 14 zile

1 COMLINA ADUNATII-COPACENI 11,99

2 COMUNA STOENESTI 10,43

J COMUNA SLOBOZIA 9,68

4 COMUNA GRADINARI 9,56

5 COMUNA MIHAI BRAVU 8.70

6 COMUNA I\4ALU 8,54

7 MTJNICIPIUL GIURGIU 7,69

8 COMI.INA TOPORU 7,48

9 COMI.INA GAUJANI 7,04

10 COMI.]NA CREVEDIA MARE 6,99

11 COMUNA CATUCANBNT 6,90

t2 ORASUL MIHAILESTI 6,83

13 COMUNA SABANPNII 6,71

I4 COMLINA VALEA DRAGULUI 6,69

15 COMUNA BULBUCATA 6.42

t6 COMUNA SINGURENI 6,39
t7 CO]VIIINA JOITA 6,02

18 COMLINA DAIA 5.80

t9 COMLINA GOGOSARI 5.45

20 COMI.INA BOLINTIN-DEAL s.35

2l COMLINA GREACA 5.17

22 COMLINA FRATESTI 4"93

L) COMUNA BUTURUGENI 4"81

24 COMI.INA GOSTINU 4,81

25 COIVTLINA OINACU 4.80

26 COMUNA IZVOARELE 4.39
27 COMUNA ROATr\ DE JOS 4.34
28 COMI.INA CI,EJANI 4,19
29 COMLTNA PUTINEIU 4,18

30 COMLINA COSOBA 3.99
31 COMUNA OGREZENI 3.89

3Z COMI-INA VEDEA 3"84

JJ COMLINA IEPURE$'II 3.74

34 COMI.INA STANESTI 3.58

3s COMI.INA ISVOARELE 3.56

36 COMLINA GAISENI 3,54

3l COMUNA COMANA 3,43

38 COMUNA ULMI 3,26

39 COMLTNA GHIMPATI 3,01

40 COMLINA GOSTINARI 3,01

4t coMr.rNA vARAsrr 2,99

42 COMUNA COLIB 2,92

J



43 coMUNA FLORE$TI-STOENE$Tr 2,88
44 coMuNA HERASTI 2.78
45 COMUNA HOTARELE 2,46

46 COMUNA BANEASA 2,39
47 ORA$UL BOLTNTTN-VALE 2.38
48 COMLTNA BUCSANI 2,31

49 coMr-rNA vANAronrr Mrcr ))l
50 COMUNA SCHITU 2.00
51 coMLrNA nAsucpt u 7,92

52 COMI-INA MARSA 1,86

53 COMLINA PRUNDU 1,01

54 coMI-rNA LETCA NouA 0,87
TOTAL JUDET 5,33
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