
 
 
JUDEȚUL ARGEȘ 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MĂRĂCINENI 
 

HOTĂRÂREA NR.14 
din data de 14.11.2020 

 
Având în vedere: 
 - prevederile H.G. 1491/2004-Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată; 
 - prevederile OUG 21/2004 privind Managementul Situațiilor de Urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri 
aferente instituirii carantinei; 

- prevederile HG 557/2016 privind Managementul Tipurilor de Risc; 
- OMS 313/2020 privind instituirea măsurilor de carantină a persoanelor în situații de urgență de 

sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în 
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei; 

- dispoziția DSU 523/2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu 
Coronavirus pe teritoriul României; 
           -Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea - efectelor 
pandemiei de COVID-19 
           -prevederile Legii nr.136 din 18 iulie 2020 privind  instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 
publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 
           -H.G.856/14.10.2020  
           -Hotararea  nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
            -Comunicatul de presa al Institutiei Prefectului Jud.Arges din data de 13.11.2020. 
       Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mărăcineni, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 14.11.2020, ora 10.00 a luat următoarea  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Se pun in aplicare pe raza localitatii Maracineni,jud.Arges,in conformitate cu –prevederile 
legale mentionate mai sus,urmatoarele: 
 
          In conformitate cu Hotararea  nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19,urmatoarele: 
- Începând cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg 
teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de 
alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României 
nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 
476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata 



acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, condus de prefectul Emanuel Soare, a 
hotărât în ședința de vineri, 13 noiembrie, impunerea unor măsuri suplimentare în mai multe 
localități din județ, în conformitate cu prevederile H.G. nr.856/2020.  
O serie de măsuri vizează localitățile Pitești, Curtea de Argeș, Câmpulung, Ștefănești, Topoloveni, 
Mioveni, Bradu, Mărăcineni, Mioarele, Bascov, Dârmănești, Albeștii de Mușcel, Leordeni, Lerești, 
Poiana Lacului, Aninoasa, în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu 
virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 3/1.000 de locuitori.  

Acestea se vor aplica începând cu data de 14 noiembrie 2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 
zile și sunt următoarele: 
- Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor; 
- Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 
altor unităţi de cazare, doar pentru persoanele cazate în aceste unități; 
- Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc; 
- Sunt interzise activitatățile în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau 
concerte. 
Măsurile intră în vigoare începând cu data de 14.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.  
 
Art.2. Se tine cont in continuare de masurile,care au aplicabilitate pe raza localitatii noastre, 
recomandate in celelalte Hotarari CLSU,precm  si in  Ordonantele militare. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor entităților responsabile cu ducerea sa la îndeplinire și 
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, pentru luare 
la cunoștință și conformare. 
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