
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 33 

din data de 03.04.2020 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 

 

Având în vedere: 
 prevederile Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 art.3, alin.1 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19; 

 prevederile Hotărârii nr. 17 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați din 

05.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus; 

 măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico-Științific nr. 8 din 03.04.2020 

 prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 

1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 

 prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Galați nr. 155 / 02.04.2020, 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1 În mijloacele  de transport și toate spațiile publice (spații comerciale, 

farmacii, piețele agroalimentare, instituții publice, șantiere în lucru, etc.) purtarea 

mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. 

Art. 2 Administratorii și conducătorii instituțiilor sunt responsabili de a nu 

permite cetățenilor accesul în mijloacele de transport și incintele clădirilor și 

spațiilor enumerate la Art.1, fără mijloacele de protecție. 

Art. 3 Măsurile prevăzute la Art.1 și Art.2 se vor pune în aplicare începând 

cu data de 06.04.2020. 

Art. 4 Paza și protecția spațiilor de carantină din comuna  va fi asigurată 

astfel: 
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 pe timp de zi - Poliția Locală; 

  pe timp de noapte - IJJ Galați; 

Art. 5 Se aprobă înființarea, la nivelul județului Galați, a unui nou centru de 

carantină în municipiul Galați. 

Art. 6 Primăria Municipiului Galați va prelua în administrare locația 

prevăzută la Art. 5 și va asigura condițiile de cazare și hrană persoanelor carantinate 

în această locație; 

Art. 7 Paza și protecția în locația prevăzută la art. 5 va fi asigurată de către 

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi; 

Art. 8 Primăria Municipiului Tecuci va organiza spații de carantină pentru 

minim 50 persoane. 

Art. 9 Primăria Municipiului Tecuci va pune în aplicare măsura dispusă la 

Art. 8 în maxim 24 ore de la data prezentei hotărâri.     

Art. 10 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Galaţi, va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU 

şi instituţiilor interesate. 

 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 
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