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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  

 
 

HOTĂRÂREA nr. 20 din 22.02.2021 

privind aprobarea măsurilor  
de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BACĂU 

 
constituit prin Ordinul nr. 493/19.11.2020 al Prefectului Județului Bacău, 

 
Întrunit în data de 22.02.2021, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem 

audioconferință; 
Având în vedere: 

- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ; 
- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă la Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 10.02.2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- adresa Direcției de Sănătate Publică Bacău nr. 5915 din 20.02.2021 referitor la 
situația epidemiologică în funcție de rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 
de locuitori pe localități (UAT) la data de 20.02.2021 pentru perioada 06.02.2021 
orele 00.00 – 20.02.2021 orele 24.00; 
- adresa Direcției de Sănătate Publică Bacău nr. 5925 din 21.02.2021 referitor la 
situația epidemiologică în funcție de rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 
de locuitori pe localități (UAT) la data de 21.02.2021 pentru perioada 07.02.2021 
orele 00.00 – 21.02.2021 orele 24.00; 
- adresa Direcției de Sănătate Publică Bacău nr. 5962 din 22.02.2021 referitor la 
situația epidemiologică în funcție de rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 
de locuitori pe localități (UAT) la data de 22.02.2021 pentru perioada 08.02.2021 
orele 00.00 – 22.02.2021 orele 24.00; 
 
-  la propunerea Direcției de Sănătate Publică Bacău, prezentată în cadrul ședinței 
extraordinare a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, din data de 
16.02.2021 și adoptată cu 36 voturi din 36 membrii prezenți. 
 
 În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Bacău, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
  

Art. 1 - Se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de 
locuitori pe ultimele 14 zile (08.02.2021-22.02.2021) mai mare de 1,5 și mai mică 
sau egală cu 3/1000 de locuitori, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru 
localitățile conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea aplicării măsurilor 
stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 35 din 10.02.2021. 

 Art. 2 – (1) Măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 35 din 
10.02.2021, se aplică în mod corespunzător localităților prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre, începând cu data publicării acesteia pe site-urile instituțiilor 
prevăzute la art. 3) alin. 3) și vor fi reevaluate peste o perioadă de 14 zile, 
respectiv în data de 08.03.2021. 

(2) Localitățile care nu au fost menționate în Hotărârile Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Bacău în ultimele 14 zile, vor respecta măsurile 
prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 35 din 10.02.2021 pentru localitățile care au 
rata incidenței cumulate mai mică de 1,5/1000 de locuitori. 
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 Art. 3 - (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” 
al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I., 
Instituției Prefectului – Județul Bacău, tuturor Unităților Administrativ – Teritoriale 
ale județului Bacău, Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Bacău, Direcției de Sănătate Publică Bacău și tuturor 
instituțiilor interesate. 
        (2) Unitățile Administrativ-Teritoriale vor lua măsuri pentru diseminarea către 
populație a informațiilor, prin orice mijloace, cu privire la constatarea încadrării în 
limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, conform anexei din 
prezenta hotărâre, precum și măsurile ce trebuie respectate, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 35 din 10.02.2021. 

(3) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău 
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului 
Bacău vor asigura postarea prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor. 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 22.02.2021, cu 36 voturi „PENTRU”, conform 
procesului verbal nr. 18/PV/22.02.2021. 
Hotărârea nr. 20 din data de 22.02.2021 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău___________ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  
SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU 

 
 
 

Lista  
cu Unitățile Administrativ Teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 
de îmbolnăviri cu Covid-19 în ultimele 14 zile (08.02.2021 – 22.02.2021)  

 
 

A. este mai mare de 3/1000 de locuitori: 
 

1) Comuna Hemeiuș. 

 
B. este cuprinsă între 1,5 - 3/1000 de locuitori: 

 
2) Comuna Măgura; 

3) Comuna Negri; 

4) Comuna Secuieni; 

5) Comuna Traian. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău  

   PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 
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