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Hotărârea nr. 1 
Din 04.10.2021

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență SÂNIOB 
adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 01.10.2021

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu nr. 2929/01.10.2021;
Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Sâniob înreg. cu nr. 2943/04.10.2021.
Ținând cont de măsurile speciale/de maximă urgență care se impun a se adopta la nivel local, 

pentru prevenirea/combatera infecției cu COVID 19,

în conformitate cu prevederile:
- Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 
Urgență aprobată prin Legea 15/2005 și H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - 
cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 
operative pentru situații de urgență,
- Hotărârea nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din comuna Sâniob, județul Bihor:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de azi, 04.10.2021, pe perioada stării de alertă, la nivelul comunei 
Sâniob, se interzice desfășurarea de orice fel de evenimente în spațiile publice, Casa de nuntă, 
cămine culturale, etc .

Art.2. Este obligatorie purtarea măștii în toate instituțiile publice și unitățile de alimentație 
publică din comuna Sâniob, precum și în zonele aglomerate din exterior.

Art.3. La intrarea în instituțiile publice și unitățile de alimentație publică se vor asigura 
dezinfectând pentru mâini.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, 
publicarea pe site-ul primăriei, pagina de facebook și se va comunica cu Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Crișana” al județului Bihor.

Președintele Comitetul^ Local pentru Situații de Urgență 

 

PrimarulĂomunei Sâniob,

Ing. Jacirt<ZA’ KO
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