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privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  

 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19; 

- dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  

- prevederile Hotârârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020; 

- informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la 

nivelul județului Neamț; 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se suspendă, pentru o perioadă de 14 zile, activitatea cu publicul a operatorilor 

economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor 

alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, din 

interiorul clădirilor, activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, 

pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și a operatorilor economici licențiați în 

domeniul jocurilor de noroc, de pe raza comunei Războieni. 

Art. 2. Se stabilește obligativitatea purtării măştii de protecţie, de către toate persoanele 

cu vârsta peste 5 ani, prezente în proximitatea unităților de învățământ din județul Neamț, la 

momentul sosirii și plecării elevilor.   



Art. 3. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, pe raza judeţului Neamţ, 

de către toate persoanele cu vârsta peste 5 ani, prezente în spaţiile aglomerate în aer liber, şi 

anume: 

a) pieţe, târguri/oboare (cu caracter periodic sau permanent); 

b) la oficierea oricărui tip de eveniment; 

c) muzee şi alte obiective turistice; 

d) lăcaşuri de cult turistice şi ecumenice. 

Art. 4. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va 

asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ. 

 (2) Autoritățile administrației publice locale din comuna Războieni vor comunica 

prezenta hotărâre operatorilor economici din domeniile în care a fost suspendată activitatea. 

 
 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

George LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 56 

Piatra Neamț, 7 octombrie 2020 


