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Privind constatarea incadrarii in limitele in
cumulate la 14 zlle in vederea
aplicare a masurilor stabilite in Hota rea Guvernului nr.432108.04.202
la nivelul comunei Scorta
Nou, judetul Braila

HotirArea Comitetului Local

tru Situa{ii de Urgenfi

udoptatd tn cadrul Sedinlei de

din data de 16.0tt.2021

AvAnd in vedere
- prevederile art.6 din Hotararile C.J.S.U.
Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila, privi
cumufatl a cazurifor pe ultimile 14 zile in vedere
432t08.04.2021:
- Legea 55/2020 privind unele misuri pent
COVID - 19, cu modificirile qi completirile ulter
linAnd cont cle prevederile Hotararii G
stirii de alertl pe teritoriul Romflniei incepind cu
mdsurilor care se aplici pe durata acesteia pentru
COYID- 19.
In conformitate cu prevederile art.l2, alin
2112004 privind Sisternul Nafional de
15/2005 qi H.G. nr. 149l/2004 pentru aproba
organizatorici, atribuJiile, funcfionarea gi dotarea
de

nerll ln

nr. 155 din data

dte 16.04.202)l

incadrf,rii in limi
in aplicare a misurilor sta

constatarea

Comitetullui
de incidemti
te

in l[I,G. nr.

prevenirea gi combatere efectel,o panderyriei de
)

nului nr.432/08.04.,2021, priv

prelupgirea
ata de 13 APRILItr: 2021, prec,u Ei slabilirea
irea qi combate:rea efectelo pandr:qriei de

l\, ant.24,lit.b) la Ordonanfei

Urgrertrf[ 11.

al Situafiilor de Urgenfi ap
prin Legea
Regulamentului - cadru priv nd structura
mitet-elor qi centrelor operativ,e
situafii

urgenfi,
Comitetul Local pentru itua{ii de UrgenfI,

HOT

Art.l. Se constata incadrarea la data de 16. 4.2021in limitele incidentei cu
in vederea punerii in aplicare a masurilor stabili in l{otararea Gul'ernului nr
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
niiei incepand cu data de I
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe du rta acesteia pentru prevenire,a
efectelor pandemiei de COVID-19, modificata si mplel.ata, pentru localitatea Pit
Scortaru Nou. Judetul Braila.
Art.2. Se aproba aplicarea masurilor cu racter general si urmatoarele
pentru localitatea Pitulati, comuna Scortaru Nou, care incidenta cunlulata este
/1.000 locuitori, respectiv 8,26 /1000 locuitori, pent
o perioada de 14 zfile :

4.

Se

interzice circulatia persoanelor in afa

locuiintei/ gospodariei in intenr

late fra t4 zile
2108.04.202r
aprilie 2021,
combaterea

ati, rcomuna

ri

s;pecifice

mare de 7.5
oraLr 20.00-

5.00, cu urmatoarele exceptii:
e)

f)

Deplasarea in interes profesional, i
desfasurare a activitatii profesionale si
Deplasarea pentru asistenta medicala
distanta, precum si pentru achizitiona

i

intr,e locuinta/ gospodarie si
apou

nu poate fi arnanata
de medicamente:

si

nlcl

ul/locunile de

lizata de la

s)

h)

Ult

de fam
ti de

3.

sa lsl
18.

te de
6.

4fi.3. Prin grija Secretariatului Tehnic al Comitetul Local pentru Situa
Sportaru Nou, prezenta hotarare va fi comunicata iFrstitutiilor implicate, si va fi pu
flrimariei comunei Scortaru Nou - www.primaria scortaru nou.ro.
Adoptata astazi 16.04.2021 in sedinta de indata
Lfrgenfi Scortaru Nou.
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