INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ

HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – la nivelul județului
Timiș
Potrivit prevederilor:
- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic, republicată;
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 15 octombrie 2020,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
epidemiei de COVID – 19;
- Hotărârea CNSU nr. 49/14.10.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
- Hotărârea CNSU nr. 50/26.10.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile,
funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Situația ratei de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS – Cov - 2 la
nivelul județului Timiș transmisă de DSP Timiș cu nr. 29335/29.10.2020.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Începând cu data de 31.10.2020 pe întreg teritoriul județului, în intervalul orar 22,00– 6,00 circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive:
a) Deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale
b) Deplasarea pentru asistență medicală de urgență
c) Deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de
companie/domestice
d) Deplasarea din motive justificate precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
Art.2. Pentru verificarea motivului deplasării persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului
autorităților abilitate orice document justificativ.
Art. 3. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va
transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la
cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică tuturor unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru
aducere la cunoștința comunității locale.
Art. 4. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.
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