
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JIJDEŢUL NEAMŢ  

COMITETUL JIJDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încadrării în Iimitele incidenţei cumulate la 14 zile, în 

vederea punerii în aplicare a măsurilor stabijite prin 

Hotărârea de Guvern nr. 826/2021 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Neamţ  
Având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

coinbaterea efectclor pandemiei de COVID-19; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă  

pe teritoriul Rcmâniei începând cu data de 1 1 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID 19; 

- infonnarea Direcţiei de Sănătate Publică  Neamţ  privind situaţia cpideiniologică  
Ia nivelul judeţului Neamţ; 

În temeiul prevederilor art. 22, Iit. b) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 
2 1/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, 
instituţiilor de spectacole, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor 
evenimente culturale în interior şi/sau în aer liber, în comuna Săbăoani (4,43), unde se 
constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 locuitori. 

(2) Se interzice organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in în 
eomuna Sbăoani (4,43), undc se constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor Ia 14 zile 
este mai mare de 3/1.000 locuitori. 

(3) Se interzic activităţile recreative şi sportive desraşurate în interior şi/sau în aer 
liber în comuna Săbăoani (4,43), unde se constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor la 
14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori. 

(4) Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive 
ctc.) în comuna Săbăoani (4,43), unde se constată  că  incidcnţa cumulată  a cazurilor Ia 14 
zile este mai mare de 3/1.000 locuitori. 



(5) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de 
vineri, sâinbătă  şi durninică  în intervalul orar 20,00 - 5,00, în comuna Săbăoani (4,43), 
unde se constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de 
locuitori şi mai mică  sau egală  cu 7,5/1.000 de locuitori , cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea în interes profesioiial, inetusiv întrc Iocuinţă/gospodărie şi 
locul/Iocurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asistenţă  medicală  care nu poate fi amânată  şi nici realizată  
de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de rnedicamente; 

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau 
efectuează  călătorii aI căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi 
cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi 
care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă  modalitate de achitare a călătoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirca copilului, 
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de 
familie. 

(6) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desraşoară  
activităţi de preparare, comercializarc şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor 
atcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul cjădirilor, 
preeum şi Ia terase din comuna Săbăoani (4,43), unde se constată  că  incidenţa cumulată  
a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 locuitori. 

(7) Este permisă  activitatea restaurantelor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor, 
pensiunilor sau altor unităţi de cazare, din această  localitate, doar pentru persoanele 
cazate în cadml unităţilor respective. 

(8) Se interzice activitatea în baruri, cluburi şi discoteci în comuna Săbăoani 
(4,43), unde se constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor Ia 14 zile este mai mare de 
3/1 .000 locuitori. 

(9) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară  activităţi de 
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să  îşi 
organizeze şi să  îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă  şi duminică  în 
intcrvalul orar 5,00 - 18,00, în comuna Săbăoani (4,43), unde se constată  că  incidenţa 
eumulată  a cazurilor la 14 zile este inai mare de 4/1 .000 de locuitori şi mai mică  sau egală  
cu 7,5/1.000 de locuitori. 

(1 O) Se suspendă  activitatea operatorilor economici desfăşurată  în spaţii închise în 
domeniul sălilor de sport şilsau fitness în comuna Săbăoani (4,43), unde se constată  că  
incidenţa cumulată  a cazurilor Ia 14 zile este mai mare de 4/1 .000 de Iocuitori. 

(1 1) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în 
domciiiul jocurilor de noroc în comuna Săbăoani (435), unde se constată  că  incidenţa 
cumulată  a ca.zurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori. 

(12) Se interzicc activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară  
activităţi de administrare a piscinelor iiiterioare în comuna Săbăoani (4,35), unde se 
constată  că  incidenţa cumulată  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori. 

(13) În situaţia în care operatorii economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor, 
în interiorul clădirilor, se află  într-una din situaţiile menţionate în prezentul articol, se 
pemiite prepararea hrane şi coincrdalizarca produsclor alirnentare şi buturi1or alcoolice 
şi nealcoolice care nu se consumă  în spaţiile respective (de tip take away). 

Art. 2. (1) Măsurile prevăzute Ia art. 1 şi art. 2 intră  în vigoare începând cu data de 
3 1 august 202 l, ora 08.00, pentru o perioadă  de 14 zile, urmând a fi analizate la expirarea 
perioadei de 14 zile, în funcţie de incidenţa cumulată  a cazurilor. 



Art. 3. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava al judeţului Neamţ  
va asigura comunicarea prezentei hotărâri mernbrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă  şi unităţii administrativ-teritorială  nominalizată. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locaie din comuna Săbăoani, judeţul Neamţ  
vor aduce Ia cunoştinţă  pubiică  prevederile prezentei hotărâri, prin afişarea acesteia pe 
raza unităţii adini nistrativ teritorială. 

PREŞEDJNTE, 

PREFECT 

George 

Nr. 80 
Piatra Neamţ, 30 august 2021 


