
 
DC/HS 

 
ROMÂNIA 

MUNICIPIUL MARGHITA 
             MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN 

 
       415300 - Marghita,  Bihor,                                                           telefon : +40259362001 
       Calea Republicii,  nr.1,                                                                                +40359409977 
       Cod fiscal 4348947                                                                         fax:      +40359409982 
                                                   e-mail:primaria@marghita.ro 

 
Compartiment Situatii de Urgenta 
Nr. 2 din19.03.2020 
 
 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA MARGHITA 
 

HOTARAREA Nr. 2. 
DIN DATA DE 19.03.2020 

 
   Cu privire la aprobarea masurilor si actiunilor ce se intreprind la nivelul U.A.T 
Marghita pentru gestionarea limitarii  infectiilor cu Coronavirus COVID 19, si 
priviind aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri. 
 
   Comitetul local pentru situatii de urgenta Marghita intrunit in sedinta 
extraordinara din data de 19.03.2020. 
 
   Avand in vedere prevederile: 
  - O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 
Urgenta ,cu modificarile si completarile ulterioare ,aprobata prin Legea 
nr.15/2005; 
  - O.U.G nr.1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor 
de urgenta,precum si pentru modificarea si completarea sistemului national de 
management al situatiilor de urgenta. 
  - H.G nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura 
organizatorie atributiilor,functionarea si dotarea C.L.S.U Art.10-11. 
 
   Tinand cont de : 
        - Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea 
starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. 
        - Ordinul M.S.nr.414/12.03.2020 pentru instituirea stari  de carantina si 
stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei.  
        - Ordinul Prefectului Judetului Bihor nr.191.18.03.2020 privind masuri de 
prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera 
a unor bunuri. 
 
  

HOTARASTE : 

 



 
 
 
    Art.1. Reducerea accesului de persoane din Piaţa agroalimentară Marghita 
str.N Bălcescu nr 11 prin inchiderea pe perioada stării de urgenţa a sectorului cu 
produse industriale pentru a facilita extinderea sectorului agroalimentar si 
dispersarea numarului de cumparatori /vanzatori pe o suprafaţa mai mare evitand 
astfel aglomerarile . 
    Art.2. Sistarea activitaţi Oborului din municipiul Marghita str.I.L.Caragiale 
nr.45 pe perioada stari de urgenţă . 
    Art.3. In vederea monitorizarii respectarii normelor legale privind protejarea 
populaţiei se vor coordona informaţiile, referitoare la persoanele de pe raza UAT 
Marghita despre care exista cunostinţa ca au calatorit in ultimele 14 zile in zone 
afectate de Coronavirus COVID 19, si nu figurează in rapoartele si evidenţa DSP 
Bihor.Aceasta situaţie se va transmite periodic si ori de cate ori este nevoie 
conform instructiunilor primite la adresa de email ijsu@rdsor.ro 
	

	 Marghita la 19.03.2020 
 
 

Presedinte C.L.S.U 
Primar :Pocsaly Zoltan-Ladislau 
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