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H O T Ă R Â R E A  nr. 4 din 20.03.2020 

privind prelungirea unor măsuri suplimentare de  combatere 

 a noului CORONAVIRUS precum și luarea unor noi măsuri suplimentare de  

combatere a noului CORONAVIRUS 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 

 Luând în considerare situația epidemiologică la nivel european generată de 

coronavirusul SARS – CoV - 2, precum și evoluția infecțiilor pe teritoriul României; 

 Ținând cont de prevederile Ordonanței Militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de 

primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor 

bunuri, ale Hotărârii nr. 6/08.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Hunedoara privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, 

precum și ale Hotărârii nr. 7/11.03.2020 a C.J.S.U. Hunedoara privind aprobarea hotărârii 

nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României; 

 Ținând cont de Procesul verbal nr. 22.308/20.03.2020 al Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență; 

În conformitate cu prevederile art. 12 și ale art. 24  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din Regulamentul Cadru privind 

structura organizatorică, atribuțiile și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 

557/2016 privind managementul tipurilor de risc, precum și ale art. 5 alin. 3 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. – Se mențin măsurile suplimentare restrictive privind accesul persoanelor în 

sediul Primăriei Municipiului Brad, Ambulatoriu de specialitate precum și în Piața 

Agroalimentară Brad. 

 Art. 2.  – Se prelungește măsura de suspendare a activității, începând cu data de 23 

martie 2020 până la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de 

evoluția situației la nivel național, pentru: 

 a)Târgul industrial din municipiul Brad, strada Morii – din vecinătatea Stadionului 

Aurul Brad;  

b) Casa de Cultură Brad; 

c) Biblioteca Municipală ”Gheorghe Pârvu” Brad; 

d) Centru de Agrement Sport și Educație Brad; 

e) Centrele de recreere din municipiul Brad. 



 

Art.  3.  –  Se  interzice accesul  copiilor în spațiile de joacă  din municipiul Brad. 

Art. 4. – Restrângerea activității din parcurile publice din municipiul Brad, inclusiv, 

staționarea pe băncile publice din municipiul Brad, cu păstrarea distanței sociale (minim 1 

m între persoane). 

Art. 5. – Se vor organiza activități de dezinfecție stradală pentru perioada imediat 

următoare. 

Art. 6. –  Stabilește ca spații pentru persoanele din municipiul Brad care se întorc din 

zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus COVID -19 și care nu au 

posibilitatea de autoizolare, următoarele: 

-  spațiul aferent PT9 – 2 paturi (o persoană sau o familie formată din 2 persoane); 

- Imobilul - Internat aflat în domeniul public al municipiului Brad și administrarea 

Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad - 4 camere a câte 4 paturi fiecare - dotate în regim de 

hotel (baie, televizor, posibilitate de încălzire),  2 situate la etajul I și 2 la etajul II cu acces  

prin scara exterioară din lateralul clădirii fără a afecta activitatea desfășurată de cabinetul 

medical școlar. 

Art. 7. – Pentru conștientizarea populației municipiului Brad se va amplasa în centrul 

orașului un banner mare pe care se va inscripționa următorul mesaj „STAI ACASĂ ȘI 

TOTUL VA FI BINE !” . 

 Art. 8. – Compartimentul pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad  va lua toate măsurile de gestionare a situației, potrivit 

competențelor acestuia. 

 Art. 9.– Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul 

Primăriei Municipiului Brad și se va comunica: Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad, Biroului 

Administrarea Domeniului Public și Privat, Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Investiții, Serviciului Public de Desfacere „Han, Piață și Obor” Brad, Compartimentului 

Resurse Umane, Compartimentului Unitatea Locală de monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilități publice și Poliției Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad în vederea  ducerii la îndeplinire. 
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