JUDETUL TELEORlVIAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA TIl DE URGENT A

HOTARAREA nr.12
din 21.09.2021
privind: aprobarea unor mas uri

pentru
situatiei
pe raza munieipiului Turnu Magurele

de infeelia eu COVID-19,

Comitetul Local
de
al municipiului Turnu
intrunit In
lor din
extraordinara In data de 21.09.2021, potrivit
- cadru privind struetura
organizatorica, atributiile, funqionarea ~i dotarea eomitetelor ~i eentrelor
pentru
de urgenta,
aprobat
HG nr. 149112004,
avand In vedere:
-situatia
ratele de
COVID-19
localitatile dinjudetul Teleorrnan transmisa de
de Sanatate Publica Teleorman;
tipurilor de
nr. 557/2016
nr.
pri vind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
~i completlirile
pandemiei de COVID-19, cu
Ie
nr. 136/2020 privind
unor masuri In domeniul sanatatii Dubliee In
situatii de risc epidemiologie ~i biologic, republicata,
de
a masurilor de
-Ordinul ministruJui
nr. 130912020 din privind
prevenire ~i limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2;
- Hotararea de
nr. 932 din 09.09.2021, privind
starii de alerta pe teritoriul
Romaniei
cu data de 10
2021 precum ~i stabiJirea masurilor care se aplica pe
durata acesteia pentru
~i combaterea pandemiei de COVID -19, cu modifidirile ~i
Ie ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art.W alin (3) din din Regulamentul cadru privind structura
~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru situatii
atributiile,
prin
nr. ]491/2004.
HOTARA~TE

Art. 1
unitatea administrativwtentoriaHi municipiul Turou Magurele, unde incidenta
eumuJatii a cazurilor In ultimele zile a depii~it pragul de 3/1000 de loeuilon, se dispun pentru 0
perioada de 14 zile, respeetiv 21.09.2021 - 04.10.2021, urmatoarele masuri eu aplieabilitate
imediatii:
a) In aplicarea prevederilor artl
51 din Anexa nr 3 din H.G nr.932/09.09.2021 cu
modificarile ~i completlirile ulterioare, In spatiile inchise sau deschise, competipile sportive se pot desfa~ura
pe
Romaniei eu participarea spectatoriJor pana la 30% din capacitatea maxima a spariului, cu
asigurarea unei distante de minimum 1 metru Intre persoane ~i cu purtarea ma~tii de proteqie, daca inciden\a
cumulata la 14 zile In localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori ~i mai mica sau egaHi eu 6/1.000
loeuitori.
este
pentru
care sunt vaccinate lmpotriva virusului
care au trecut to zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
care
SARS-CoV -2 ~i
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72
prezinta rezultatu negativ al unui test RT-PCR pentru
rapid
infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu
de ore sal! rezultatul negativ certificat al unui test
mal vechi de 48 de ore,
care se
In perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului ~i sportului ~i aJ ministrului sanatatii, emis in temeiuJ art.
si aJ art. 71 alin. (2)
nr. 55/2020, eu
~i
ulterioare;
art.1 pet.8 din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09J)9.2021 eu modificarile
b) In
~i
In conditiiJe
7,
~i desfa~urarea activita!ii in cadrul
cinematografelor, institutiilor de
concerte sunt
cu
publicului pana la
70% din capacitatea maxima a spatiului ~i eu purtarea mastii de
dad!.
cumulata la 14 zile
In localitate este mai mica sau
eu 3/1.000 de locuitori, sunt interzise la depa~irea incidentei
6/1.000 de loeuitori.
c) In
art.1 pet. 8 1
completariJe ul
In conditiile
7, organizarea ~i
institutiilor de speetacole ~i/sau concerte sunt permise cu

maxima a spatiului ~i cu purtarea mru,;tii de

daca incidenfa cumulata la 14 zile In judeVlocalitate
eu 6/1.000 de loeuitori. Participarea este
doar
care sunt vaccinate
virusului
~i
care au trecut
10 zile de la
schemei
de
persoanele care prezinta
negativ al unu!
test RT-PCR oentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
pentru
cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de
de ore,
In perioada cuprinsa intre a IS-a zi si a I
zi ulterioara confirmarii
in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al
ministrului sanatatii,
In temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din
nr. 55/2020, cu modifidirile ~i
completarile
d) in
art.l pet.
din Anexa nr 3 din H.G nr.932/09.09.202J cu modificarile ~i
completarile
In
Ie pct. 7, la nivelullocalitii!i1or un de incidenta cumulaUlla 14 zile este mai

este mai mare de 3/1.000 de loeuitori si mai mica sau

mare de 3/1.000 de loeuitori ~i mai mica sau

loeuitori,

~i

desfasurarea in
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sau a al tor eveni mente culturale
.. de
Participarea este
~i
care au trecut
virusului
de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ aJ unui
10 zile de la finalizarea schemei
de 72 de ore sau rezultatul negativ
test RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS-CoV -2 nu mai
pentru
cu virusul
nu mai vechi de 48 de ore,
certificat al unui test antigen
I'n perioada cuprinsa intre a lS-a zi ~i a 180-a zi ulterioara confirmarii
respectiv
in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii ~i al
infecUirii cu virusul
In temeiul art. 44 ~i al art. 71 alin. (2) din
nr. 55/2020, cu modificarile ~i
ministrului sanatatii,
e) ill aplicarea art.1 pet. 17 1 din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu
~i
Ie ulterioare. se interzic activitaple recreative ~i
desfa~urate in aer tiber, cu exceptia
unde
cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
cu 6/1.000 de loeuitori, cu participarea a eel mult 10 persoane care nu
sanMMii, dupa caz, cu
tineretului ~i
ordin comun aJ
apelor ~i
sau
agriculturE ~i dezvoltarii rurale. Activitatile
la nivelul judetelorllocalitatilor unde
cumulata la 14 zile este
mare de 6/1.000 de
locuitori;
f) In
art.l pet.
din Anexa nr 3 din
nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
compleUirile ulterioare, se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un numar de
participanti de
~i cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp
pentru fiecare persoana In
cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori ~i mai mica sau egala eu 6/1.000 de loeuitori. Participarea este permisa doar pentru
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV ~2 ~i pentru care au trecut 10 zile de 1a finalizarea schemei
de
care prezinta rezultatuI negativ al unui test RT-PCR pentru
cu
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
persoanele care se afIa In
cu virusul SARS-CoV -2 nu mai vechi de 48 de ore,
Intre a IS-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii
cu virusul SARS-CoV-2.

la nivelulloealitatilor unde incidenta eumulata la 14 zile este mai
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din Anexa nr 3 din
nr.932/09.09.2021 , cu modificarile ~i
se permite
de cursuri de instruire ~i
pentru adulti, inclusiv
cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din
europene, cu un numar de participanti
de maximum 150 de persoane In interior ~i de maximum
de persoane In exterior, cu
cu purtarea
de
suprafete de minimum 2 mp pentru
normeJor de sanatate
stabilite prin ordinu I ministrului
daca
cumulata la 14 zile fn
judet/localitate este mai mare de 3/1.000 de loeuitori si mai mica sau egalii cu 6/1.000 de locuitori.
este
doar
persoanele care sunt vaccinate I'mpotriva virusului
~i
care au trecut 10 zile
la finalizarea schemei
de
care prezinta
rezultatul
al unui test RT-PCR pentru
cu virusul SARS-CoV ~2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatuJ
certificat al unu! test
rapid pentru
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48
ore, respectiv
care se
In perioada cuprinsa
a J5-a zi si a 180-a zi
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
h) In aplicarea art. 1 pct.30' din Anexa nr 3 din
nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare se permite organizarea de eonferinte cu un numar de participanti de maximum
I
de persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu
de protectie ~i cu
normelor de sanatate
stabilite In ordinul ministrului
purtarea
in loeaUtate este mai mare de 3/1.000 de locuitori ~i mal
sanatatii, dad incidenta cumulatji la 14
eu 6/1.000 de loeuitori. Participarea este permisa doar
care sunt vaccinate
mIca sau
schemei
de
lmpotriva virusului SARS-CoV2 ~i pentru care au trecut iO zile de la
persoaneJe care
rezultatul negativ aJ unui test RT-PCR pentru infectia ell virusuJ
SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
rapid pentru

cu virusul
nu mai vechi de
de ore, respectiv perSOianele
cuprinsa ,ntre a lS-a zi si a J80-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
i) In
art. 1 pet.
din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu modifidirile ~i
completarile ulterioare, se permite, in conditiile
republicata,
de mitinguri
~i demonstratii cu un numar de participanp de maximum J00 de persoane, daca incidenta cumulata la 14 zile
In judet/localitate este mai mare de 3/1.000 de loeuitori ~i mai midi sau egalii eu 6/1.000 de loeuitori.
este
doar pentru
care sunt vaccinate tmpotriva virusului SARS-CoV-2 ~i
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
rezultatul negativ al unui test RT-PCR
infeqia eu virusul
nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test
rapid
infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa intre a J5-a zi si a J
zi ulterioara
confirmarii
eu virusul
~i cu
urmatoareJor masuri:
ma~tii de protectie, astfel lndit sa acopere nasul ~i gura, de catre toti participantii;
dezinfectarea
a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc In
in care se
mitingul sau demonstratia;
distantei fizice de minimum J metru Intre participanti ~i
unei
de
minimum 4 mp/persoana, acolo unde este
dezinfeetarea mainilor npr<:()<ln
eventuale materiale pe
mitingului sau a
aplicarea
lor de
colectiva ~i individuala
prevenirea contaminarii ~i limitarea
virusului SARSCoV-2;
j) In aplicarea art. 6 pet. 3, din Anexa nr 3 din
09.09.2021 cu
~i
completarile ulterioare, aetivitatea cu publicul a operatorilor eeonomici care desfa~oara activitap de

preparare, eomercializare ~i eonsum al produselor alimentare ~i/sau biiuturilor alcooliee ~i
nealeoolice, de tipul restaurantelor ~i cafeneleior, In interiorul cladirilor, precum ~i fa terase este permisa
pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 in localitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de loeuitori si mai midi sau egaHi eu 6/1.000 de locuitori.
este permisa doar pentru persoaneie care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
de
care prezinta
rezultatul
al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul
certificat al unui test
pentru
cu virusul
nu mai vechi de
48 de ore, respectiv
In perioada cuprinsa fntre a J5-a zi si a I SO-a zi ulterioara
infectarii cu virusul
~i operatorilor economici care desfa~oara activitati In spa~iile
Masuri\e
la
se
inchise care au un
plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2
indiferent de natura
acestora sau de caracteruJ temporar sau
k) 1n
art. 6
10 din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, activitatea in baruri, cluburi ~i discoteci este permisa
a depa~i 30%
maxima a spafiului In intervalul orar 5,00-2,00 In judetele/local
unde incidenta cumulata la
14 zile este mal mare de 3/1.000 de loeuitori si mai mid sau egala eu 6/1.000 de loeuitori, daca toate
sunt vaccinate lmpotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
.chemel complete de vaccinare.
I) in aplicarea art. 9 pet. 2 din Anexa nr 3 din H.G
09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf~oara activitatea In
fitness este permisa fara a depa~i 50% din capacitatea maxima a
inchise in domeniul salilor de sport
spatiului in localita~ile unde incidenra cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de loeuitori ~i mai mica
de 4/1.000 de loeuitori, eu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fieeare persoana
m) in
iearea art. 9
09.09.2021, cu modificarile ~i
4 1 din Anexa nr 3 din H.G
ulterioare, aetivitatea eu publicul a operatorilor economici care
aetivitatea In spatH
In
salilor de
~i/sau fitness este
fara a depasi
maxima a
spa~iului in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuilori si mal mica
ell 6/1.000 de
cu
unei
de minimum 7 mp pentru
persoana.
este permisa doar pentru persoaneJe care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
care
rezultatul negativ al unui test RT-PCR
infectia Cll virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatuJ
certifieat al unui test
rapid pentru infectia eu virusul SARS-CoV -2 nu mai vechi de
48 de ore,
care se afla in perioada cuprinsa intre a lS-a zi si a JSO-a zi
confirmarii infeetarii eu virusul SARS-CoV-2;
n) in aplicarea art. 9 pet. 5 din Anexa nr 3 din
nr.9321 09.09.2021, cu
~i
ulterioare, aetivitatea eu publicul a operatorilor eeonomici licen~iati in domeniul joeurilor de
noroe este permisa
la capaeitatea
a
In loealitafile unde incidenra eumulata la 14

este mai mica sao egala cu 311.000 de locuitori

~i

este interzisa la

depa~irea

incidentei de 6/1.000 de

loeuitori;
0) In aplicarea art. 9 pet. 51 din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare activitatea co publicul a operatorilor economici lieentiati In domeniul joeurilor de
noroe este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului I'n judetele/localitati1e unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de loeuitori si mai miea sau egaJa eu 6/1.000 de loeuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate I'mpotriva virusului SARS-CoV-2 ~i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa Intre a l5-a zi si a l80-a zi ulterioanl
confirrnarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2
p) I'n aplicarea art. 9 pet. 10 1 din Anexa nr 3 din H.G nr.932/09.09.2021, co modificarile ~i
completarile ulterioare activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa~oara activitati de
administrare a piscinelor interioare este perrnisa fara a depa~i 50% din capacitatea maxima a spatiului In
localitati1e unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai miea sau egala
eu 6/1.000 de loeuitori. Participarea este perrnisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul
SARS-CoV -2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa Intre a 15-a zi
~i a 180-a zi ulterioara confirrnarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2
q) In aplicarea art. 9 pet. 13 1 din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, activitatea operatorilor economici care administreaza loeuri de joaca pentru eopii
I'n spatii Inchise este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului ~i in intervalul orar
5,00-24,00 in localitati1e unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de loeuitori ~i mai
mica sau egala eu 6/1.000 de loeuitori. Participarea este perrnisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate
I'mpotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se atla In perioada
cuprinsa Intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirrnarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2
r) In aplicarea art. 9 pet. lSI din Anexa nr 3 din H.G nr.9321 09.09.2021, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, activitatea operatorilor economici care administreaza saU de jocuri este permisa
fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spariului In intervalul orar 5,00-2,00 in juderele/localitatile
unde incidenta cumulatii. la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de loeuitori ~i mai mica sau egala eu 6/1.000
de loeuitori. Participarea este perrnisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate Impotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelecare
prezintii. rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se atla In perioada cuprinsa Intre a 15-a zi si a 180-a zi
ulterioara confirrnarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2
Art.2 Institutiile publice, operatorii economici ~i populatia de pe raza municipiului Turnu Magurele
au obligatia de a urmari punerea In aplicare/respectarea masurilor stabilite prin prezenta hotarare.
Art.3 Secretarul Tehnic al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Turnu Magurele va
comunica prezenta hotarare Comitetului ludetean pentru Situatii de Urgenta , Inspectoratului ludetean de
landarrni Teleorrnan, Politiei municipiului Turnu Magurele .
Art.4 Operatorii economici au obligatia verificarii ratei de incidenta zilnica pe site-ul Primariei
municipiului Turnu Magurele, seqiunea" RATA. INFECTARE COVID -INFORMATII ACTUALIZATE
COVID -19" In vederea respectari i prevederi lor legale I'n vigoare.
Art.5 Hotararea se va posta pe pagina web a Primariei municipiului Turnu Magurele-judelul
Teleorrnan, prin grija Secretarului Tehnic.

