
 

                                                                   
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR.6 

din data de 19.01.2021 
 
 

privind actualizarea listei spațiilor de cazare special desemnate pentru asigurarea carantinei din județul 
Bihor în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID -19 

 
 

Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr.1566/19.01.2021 privind propunerea locațiilor ce 
îndeplinesc condițiile minime  de cazare a persoanelor carantinate, înregistrată la Instituția Prefectului Județului 
Bihor sub nr.646/19.01.2021, venită în completarea adresei Direcției de Sănătate Publică nr. 1444/19.01.2021 

privind condițiilor minime ale spațiilor de cazare destinate persoanelor carantinate, înregistrată la Instituția 
Prefectului județului Bihor sub nr. 643/19.01.2021, 

  
  

În temeiul prevederilor : 
 

• H.G. nr. 3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 13 ianuarie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

• HOTĂRÂRE CNSU nr. 4 din 18.01.2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc 
epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în 
România din acestea și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de 
COVID-19 

• H.G. nr. 1103 din 17 decembrie privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 
condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listei spațiilor destinate 
pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către autoritățile administrației 
publice centrale și locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătății publice 
în situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 

• ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și 
limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

• HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și 
pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății 

• Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și 
pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 
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• 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; 

• Art. 5 alin. 3 lit. a și lit. f al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  
Întrunit în ședința din data de 19.01.2021, 

 
Adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

  
Art. 1. Alin.1 Se aprobă actualizarea listei spațiilor de cazare special desemnate pentru asigurarea 

carantinei, la nivelul județului Bihor, prin completare  la Hotărârea de Guvern nr. 1103/2020 art. 3, Anexa 
III. 

Alin.2 Se aprobă lista spațiilor de cazare special desemnate pentru asigurarea carantinei,conform 
tabelului de mai jos: 

 

Nr. Spațiu cazare  

1 SC MAGNIFIC HOTEL SRL – HOTEL MAGNIFIC – COMUNA BORȘ, Calea Borșului nr.157 

2 SC EXPRES HOTEL SRL – HOTEL IRIS – ȘOSEAUA BORȘULUI NR. 400 

3 HOTEL MAGNIFIC 2 -Motel SMO – Restaurant, Calea Borșului 102 A 

 
 Art.2.  Lista prevăzută la alin. 2 din prezenta hotărâre se poate actualiza ori de câte ori este necesar la 

nivelul județului Bihor, iar capacitatea poate fi extinsă. 
 

  Art.3. Cheltuielile aferente spațiilor de cazare pentru persoanele aflate în carantină sunt prevăzute în 
Hotărârea de Guvern nr. 1103/2020 la art. 2 – norme metodologice pentru stabilirea standardelor de cost. 
 

Art.4.  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va transmite prezenta hotărâre 
către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentului pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și 
tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
Art.5.  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituției Prefectului Bihor. 

 
PREȘEDINTELE 

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 
 

PREFECT 
 

Dumitru ȚIPLEA 


