
 
 
JUDEȚUL ARGEȘ 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MĂRĂCINENI 
 

HOTĂRÂREA NR.3 
din data de 08.10.2021 

 
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; 
            Avand in vedere prevederile Hotărârii nr.67/04.10.2021 a Comitetului Județean Pentru Situații de 
Urgență Argeș,prevederile H.G. nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începâd cu data de 10 septembrie 2021,  Hotărârii nr.76/30.09.2021 a Comitetului Național Pentru Situații 
de Urgență  
          Având în vedere  adresa cu nr.19893/05.10.2021 de la Instituția Prefectului Jud.Argeș,        
   
        Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mărăcineni, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 08.10.2021, ora 08.30 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: 
 
      1. Depistarea evenimentelor cu aflux mare de persoane,planificate a avea loc în următoarele 14 
zile,pe raza localității noastre. 
       2.Inițierea unei campanii de informare cun privire la constientizarea persoanelor juridice și 
fizice asupra măsurilor de protecție sanitară împotriva virusului Sars-Cov-2,a măsurilor de 
obligativitate a purtării măștii de protecție în spațiile închise și spațiile publice aglomerate,precum și 
a vaccinării împotriva virusului Sars-Cov-2 
        3.Urmare Hotarârii nr.76/30.09.2021 a CNSU - se stabilesc,urmatoarele: 
 - (1) Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru  prevenirea răspândirii și controlul 
infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada stării de alertă, la nivelul localităților în 
care incidența cumulată a  cazurilor, în ultimele 14 zile și în următoarele zile este mai mare de 6/1000 
de locuitori, astfel:  
a) desfășurarea competițiilor sportive organizate în spații închise sau  deschise, poate fi realizată, doar în 
intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea  spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, 



dacă toți participanții  sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 
 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în  perioada cuprinsă între a 
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV-2 și sunt asigurate măsuri pentru 
purtarea măștii de protecție precum și o  distanță de minimum 1 metru între spectatori;  
b) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private  de cultură care administrează 
spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber poate fi realizată, doar în intervalul 
orar 5,00-24,00, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți 
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi 
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2 și sunt luate măsuri pentru purtarea măștii de 
protecție, asigurarea  unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu respectarea  
normelor de protecție sanitară;  
c) organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor,  concertelor, festivalurilor publice și 
private sau a altor evenimente culturale poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu 
participarea publicului până  la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă toți participanții sunt 
persoane  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la  finalizarea 
schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2  și este asigurată purtarea măștii de protecție;  
d) organizarea și desfășurarea activităților recreative și sportive  desfășurate în aer liber se poate 
realiza, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu  participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc 
împreună, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care 
 au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada 
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2;  
e) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) la  interior sau exterior, poate fi 
realizată doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu  participarea persoanelor până la 50% din 
capacitatea maximă a spațiului, dar nu  mai mult de 200 de persoane și doar dacă acestea sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare sau care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu SARS-CoV-2;  
f) organizarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară  activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau  băuturilor alcoolice și nealcoolice, inclusiv în 
interiorul centrelor comerciale, precum  și la terase, poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 
50% din  capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toți  participanții sunt 
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care  au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare sau persoane care  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării  cu SARS-CoV-2;  
g) organizarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în  domeniul sălilor de sport 
și/sau fitness poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea persoanelor până la 
50% din capacitatea maximă a  spațiului, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului 
SARS CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare  sau persoane 
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară  confirmării infectării cu SARS-
CoV-2, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp  pentru fiecare persoană;  
h) organizarea activității operatorilor economici licențiați în domeniul  jocurilor de noroc este permisă 
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-24,00, dacă toți participanții 
sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
 schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între  a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;  
i) organizarea activității operatorilor economici care administrează săli de jocuri poate fi realizată cu 
participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5,00-
24,00, dacă toți participanții sunt  persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au 
trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada 
 cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.  
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) sunt permise doar în localitățile unde nu  este instituită 
carantina zonală conform prevederilor legale.  



(3) Condițiile pentru participarea la activitățile prevăzute la alin. (1) nu se aplică  copiilor cu vârsta 
mai mică sau egală cu 12 ani.  
 - Se propune ca în toate localitățile în care incidența cumulată a  cazurilor, în ultimele 14 zile și 
următoarele este mai mare de 6/1000 de locuitori, să fie  instituită obligativitatea purtării măștii de 
protecție, astfel încât să acopere nasul și  gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al 
ministrului sănătății și al ministrului  afacerilor interne, în toate spațiile publice închise și deschise.  
 - Se propune ca programul de lucru cu publicul al operatorilor economici  care desfășoară activități 
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau  deschise, publice și/sau private în zilele de 
vineri, sâmbătă și duminică, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 
6/1.000 de locuitori și mai mică  sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori și pe tot parcursul săptămânii, în 
localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, să se desfășoare doar  
în intervalul orar 5,00-22,00. În intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot  activa doar în 
relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.  
 - Se propune exceptarea persoanelor care se află în perioada  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2  și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin 
intermediul certificatului de  vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 de 
la  interdicția de circulație în afara locuinței/gospodăriei, aplicabilă în zilele de  vineri, sâmbătă și 
duminică, în intervalul orar 20,00-5,00, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 
6/1.000 de locuitori și mai mică sau  egală cu 7,5/1.000 de locuitori și pe tot parcursul săptămânii, în 
localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.  
-Accesul la evenimentele sau activitățile organizate și desfășurate la  nivelul localităților în care 
incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile și următoarele este  mai mare de 6/1000 de 
locuitori în condițiile prezentei hotărâri este permis doar  persoanelor vaccinate împotriva virusului 
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau 
persoanelor care se află în  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu SARS  
CoV-2.  
-Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează  prin intermediul certificatului 
digital al UE privind COVID care va fi scanat de  operatorul economic/organizator prin aplicația mobilă de 
verificare, iar în cazul  cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și  completările ulterioare, 
prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea  sanitară din afara României unde a fost 
administrat vaccinul sau, după caz, a  documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării 
respective și în  limba engleză.  
-Toți operatorii economici care desfășoară activități de lucru cu publicul în  condițiile prezentei hotărâri, au 
obligația de a verifica la intrarea în locație, prin  personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) și 
de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 
prezentat  este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR. 
Art.2 CLSU Mărăcineni,personalul de specialitate din cadrul primăriei, împreună cu DSP, poliția rurală, 
poliția locală, preotii și personalul de la Cabinetele Medicale Individuale de pe raza localității vor 
supraveghea modul în care se aplică măsurile impuse de prezenta hoatărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor entităților responsabile cu ducerea sa la îndeplinire , 
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, și Prefecturii 
Jud.Argeș pentru luare la cunoștință și conformare. 

 
 

 
PREȘEDINTE C.L.S.U., 

                                                                   PRIMAR 
DASCĂLU NICOLAE-LIVIU 


