
 

 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ILFOV 
Secretariatul Tehnic Permanent 

 
         Exemplarul nr. 3/3 

      

  

 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 29 din 25.10.2020 

 

privind măsurile dispuse pentru unele localități din județul Ilfov 

 

 
 În aplicarea prevederilor H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
 Luând în considerare: 
- Evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2; 
- Prevederile Legii nr 55/2020; 
- art. 3 alin (2) din Hotărârea nr.47/05.10.2020 a CNSU , potrivit căruia în situatia în care incidenta 

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel județean ori a unei sau mai multor localități 

depășeşte 1,5/1.000 de locuitori, ulterior măsurilor adoptate, comitetele județene al Municipiului 

Bucureşti pentru situaţii de urgență au obligatia de a se întruni in şedință extraordinară, în cel mult 

48 de ore de la data depăşirii pragului mai sus menționat, 
- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov nr. 11141/25.10. 2020, înregistrată la 

Instituția Prefectului Județul Ilfov sub nr. 12862/25.10.2020 prin care a fost comunicată rata de 

incidență cumulată calculată la 14 zile; 
- Ordinul comun nr.5487/1494 din 31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului 

Sănătății, 
 În temeiul: 
- Prevederilor art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
- Prevederilor art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a 

municipiului București; 
- Ordinului Prefectului nr. 491/05.10.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Ilfov; 
- Hotărârea nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență; 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară  prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 25.10.2020, adoptă prezenta hotărâre: 



 

 

 

 Art. 1 Având în vedere  art. 4, alin. (1), anexa nr. 2 din H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 

și analiza prezentată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov se constată încadrarea între 

limitele de 1,5/1000 și 3,00/1000 a incidenței cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile pentru 

următoarele localități: 

 - localitatea Buftea (1,62), 

 - localitatea Găneasa (1,67). 

 Se aplică corespunzător măsurile prevăzute în  H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 pentru o 

perioadă de 14 zile începând cu data de 25.10.2020 ora 20:00. 

 

 Art. 2 Având în vedere că rata de incidență cumulată calculată la 14 zile, la nivelul 

localității Dărăști a depăşit valoarea de 3/1.000 locuitori, respectiv 3,98/1000, pentru 

prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-Cov-2 se dispun următoarele măsuri pentru o 

perioadă de 14 zile începând cu data de 25.10.2020 ora 20:00, urmând a fi reevaluată la 

finalul acesteia: 

 
 1. în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Anexa 2 la HG nr.856/2020, purtarea măştii de 

protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au 

împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise; 
 2. în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6, teza ultimă din Anexa 3 la HG nr.856/2020, 

organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor instituţiilor de spectacole şi/sau 

concerte este interzisă; 
 3. în aplicarea prevederilor art.6 pct. 1, teza ultimă din Anexa 3 la HG nr.856/2020 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 

comercializare și consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; 
 4. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2, teza ultimă din Anexa 3 la HG nr.856/2020 

activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de 

cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; 
 5. în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2, teza ultimă din Anexa 3 la HG nr.856/2020 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este 

interzisă; 
 6. în aplicarea pct.3 din Capitolul I la Anexa nr.1 al Ordinului comun nr. 5487/1494 din 

31.08.2020 al Ministrului Educației și Cercetării şi al Ministrului Sănătății, se suspenda temporar 

activitățile didactice care presupun prezența față în față, din unitățile de învățământ aplicându-se 

scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/ lecții online. 
 

 Art. 3 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel 

stabilit la art.64 - 70 din Legea nr.55/2020. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență, 

membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor entităților 

responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent. 
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