COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR

HOTĂRÂRE NR. 65
din data de 08.12.2020
privind propunerea ridicării carantinei pentru orașul Nucet, din județul Bihor
Luând în considerare situația epidemiologică din orașul Nucet , generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca
rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 3,28 la 1000 de locuitori,
Având în vedere prevederile legale ale:
Art. 5 al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic;
O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările
şi completările ulterioare;
Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
H.G. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
17.07.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 558/2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor 2 şi 3 la H.G. 553/2020;
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire
şi limitare a îmbolnăvirilor SARS-CoV-2;
Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 2009/166/2020

În temeiul prevederilor :
●

H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

●

Hotârârii CNSU nr.54/12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a
măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul
SARS-CoV-2, pe teritoriul României, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
Având în vedere analiza de risc întocmită de Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor nr. 24524 din
07.12.2020 coroborată cu avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. 19678 din 07.12.2020 pentru orașul
Nucet.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
Întrunit în ședința din data de 08.12.2020,
Adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1. Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Şefului
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea ridicării carantinei zonale a orașului Nucet cu data de
09.12.2020, ora 07:00, instituită în baza Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4660204
din 30.11.2020, privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Nucet, din județul Bihor.
ART.2. Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bihor pentru transmiterea la
Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului
Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţăpentru ridicarea măsurii de carantinare zonală, pentru localitatea
vizată la art.1, din prezenta Hotărâre.
ART.3. Primăria oraşului Nucet asigură informarea populaţiei privind ridicarea carantinării localităţii.
ART.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crișana” al judeţului Bihor, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va
comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor și către
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al orașului Nucet, pentru punere în aplicare.
ART.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor.
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