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HOTĂRÂREA NR. 36 din 28 februarie 2021 

pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități în aplicarea Ordinului Șefului 
Departamentului pentru Situații de Urgență pentru nr. 6515 din data de 28 

februarie privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Recea și localitățile 

aparținătoare Recea Mocira, Lăpușel, Săsar și Bozânta Mică, județul Maramureș 
din data de 01 martie 2021 

Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Recea și localitățile 

aparținătoare Recea, Mocira, Lăpușel, Săsar și Bozânta Mică, județul Maramureș, 

generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de 

îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 11,1 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic 

fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, 

ținând cont de Analiza de risc a Direcției de Sănătate Publică Maramureș nr. 

4786/27.02.2021 și de Avizul Institutului Național de Sănătate Publică / CNSCBT nr. 

489/27.02.2021, 

în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din 

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații 
de risc epidemiologic și biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea 

Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din H.G. nr. 

35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
12.02.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor 
de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, 

 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MARAMUREȘ 

reunit în ședință extraordinară în data de 28 februarie 2021 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Articolul 1. (1) Se prelungește măsura de carantinare zonală, începând  cu data de 

1 martie 2021, ora.08.00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 08.03.2021, ora 

08.00, pentru comuna Recea și localitățile aparținătoare Recea, Mocira, Lăpușel, Săsar și 
Bozânta Mică, județul Maramureș. 

                    (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate 

de următoarele coordonate geografice:  
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