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Cornitetul Judefean

Comitetului Judefean pentru Situafii de Urgenfi Arad
nr. 13 din 11.03.2020

misurile adoptate in cadrul gedinfei extraordinare a C.J.S.U. Arad
din data de I 1,03.2020

I

pentru Situalii de lJrgen{d Arad, avAnd ?n vedere:

dispoziliile art. 22 din Ordonanla de urgentl a Guvernului nr. 2lnA04 privind Sistemul
Na{ional de Management al Situa{iilor de Urgen}5, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.
1512005. cu rnodific[rile gi completdrile ulterioare;
dispoziliile Ordonanlei de Urgen{[ a Guvernului nr..1112020 privind stocurile de urgenta
medicalS precum gi unele iresuri afeqente instituirii carantinei;
prevederile art. 2 din I'lotdrArea Guvernului nr. 149112004 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind structura organizatorici, atribuliile, funcJionarea qi,dotarea comitetelor qi
centrelor operative pentru situafii de urgent5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Ordinul ministrului sindtdlii nr. 31312020 pentru instituirea rnlsurii de carantind a
persoanelor in situatia de urgenjl de sbnitate publicd intemafionati determinatd de infectarea
cu COVID-19 gi stabilirea unor misuri in vederea prevenirii qi limitdrii efectelor epiderniei;
Regulamentul de organizare qi funclionare al Cornitetului Judefean pentru Situafii de Urgenfa
Arad, aprobat prin ordinul Prefectului Judelrrlui Arad nr. 84 din 17.02.2016..

Dispozilia l)epartamentului pentru Situalii de Urgen[d nr. 523 din 25.02.2020 referitoarc la
mbsurile llecesare pentru gestionarea infecliilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei
Dispozilia Departamentului pentru Situalii de Urgenfd nr. 525 din 05.03.2020 privind
adaptarea mdsurilor din competenfa pentru prevenirea rdspdndirii infec{iei cu SARS-CoV-2,
care determind boala COVID-19; .

HotirArea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Na{ional pentru Situa{ii Speciale de Urgen{i
privind aprobarea unor mdsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
Hotirdrea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-qtiin{ific pentru gestionarea

r bolilor inalt contagioase pe teritoriul RomAniei;

llotirArea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-Etiinfific pentru gestionarea
bolilor inalt contagioase pe teritoriul Rom6niei,

in scopul cregterii capacitalii de interven{ie in prevenirea gi combaterea infecliilor cu noul Coronavirus (COVID
l9), adoptd urmdtoarea

IIOTARARE

Art. I incep6nd cu data de 12,03.2020 se inchid toate pielele siptamdnale din judelul Arad qi piafa Obor
din Municipiul Arad, cu exceplia zonelor in care se comerci aliz,eazd produse agro-alimentare, p6nd la
31.03 '2020, cu posibilitatea prelungirii, in func{ie de evolufia situaliei la nivel nalional si local;

Art. 2 in urma creqterii previzionate a num[rului persoanelor care vor necesita carantinare la nivelul
jude{ului Arad ;i a analizdrii imobilelor care indeplinesc condiliile pentru carantinarea persoanelor cu
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suspiciune de a fi, infectate, se stabiresc urmatoarere localii suplimentare fald de cele aprobate prtn

Hotardrea nr. 9 din ig.OZ.ZaZOa Comitetului Judefean pentru Situafii de Urgenla Arad:

pensiunea,,Everesf' din Municipiul Arad - 54 locuri de cazare' loca{ie unde au fost

introdus€ persoane aflate in stare de carantina institulionalizata din data de

10.032a20;

Pensiunea,,Dor-Tin" din Municipiul Arad - 32 locuri de cazare;

pensiune ,,olympia" din Nddab - 61 locuri de cazarc cu posibilitate de suplimentare

{ cu 25 losuri'
,r" 

,

Art. 3 Inspectofutul pentru s.itualii de urgenf' ,,vasile Goldiq" al Judelului,Arad va transmite prezenta

hotdrare mernbrilor 
?:'Y"iJlilT:u J,,v asile G ordi q" Arad :

Prim[riei oragului ChiEineu-CriE'

Pregedintele Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgenld Arad
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