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 ROMÂNIA 
 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA AGIGEA 

Sediul Primăriei: Str. Bujorului nr.11, 907015 
Telefon: 0241 738 172; Fax: 0241 738178 

Email: secretariat@primaria-agigea.ro 

Nr. 5190/26.03.2021 
 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 26.03.2021, ora 09.30  la sediul primăriei comunei Agigea, str. Bujorului 
nr.11, cu ocazia convocării în  ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență al Comunei Agigea, ca urmare a înregistrării unei incidențe a cazurilor COVID mai 
mare de 3/1000 de locuitori la nivelul comunei Agigea, conform informării DSP Constanța, 
înregistrată la sediul Comunei Agigea cu nr. 5183/25.03.2021 și H.G. nr. 293/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum 
şi stabilirea de măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 

 
Prezenți sunt : dl Primar Cîrjaliu Cristian Maricel – presedinte CLSU, dl Chiru Dan Ștefan 

- membru CLSU, dl Bureța Traian – Șef Serviciu Poliția Locală Agigea și doamna Strîmbeanu 
Madelona din partea S.V.S.U. 

 
Având în vedere cele mai sus menționate, CLSU AGIGEA a dispus următoarele măsuri 

care vin în completarea măsurilor care se regăsesc în anexele nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Hot. 
CJSU Constanța nr. 44/16.03.2021, măsuri care se vor aplica pe o perioadă de 14 zile, 
începând cu data de 26.03.2021, măsuri necesare pentru a preveni răspândirea infectării cu 
virusul SARS-CoV-2 în comuna AGIGEA (sat Agigea, sat LAZU): 

- se menține obligaţia de purtare a măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul 
şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în toate 
spaţiile publice închise și deschise. Fiind permisă înlăturarea acesteia pentru 
perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare 
sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive 
individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor 
de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane; 
- evitarea pe cât posibil a contactului cu alte persoane (nu strângeți mâna, 
mențineți o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții); 
- se va păstra distanțarea fizică; 
- se menţine interdicţia de circulaţie în interiorul localităţilor pentru persoanele 
aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, 
precum şi formarea unor asemenea grupuri;  
- evitarea deplasărilor care nu reprezintă o urgență; 
- administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise au obligația afişării la loc 
vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile 
respective; 

 - se va menține măsura de verificare zilnică a temperaturii angajaților primăriei cu 
un termometru non-contact; 

 - se va menține măsura de verificare a temperaturii tuturor persoanelor care intră 
în sediu cu un termometru non contact; 

 - asigurarea de materiale igienico-sanitare pentru public și aparatul de specialitate 
al primarului, respectiv dezinfectarea zilnică/ori de câte ori este necesar a clanțelor 
și a suprafețelor expuse de la sediul primăriei (birouri, mese etc); 
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 - la nivelul primăriei comunei Agigea se menține măsura de reducere a programului 
cu publicul, și anume de luni până vineri, interval orar 08.00 – 12.00; 

 - limitarea accesului publicului, acesta va avea acces numai la birourile aflate la 
parterul clădirii; 
- se menţine obligaţia pentru instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici 
şi profesionişti de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, 
în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât 
pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin 
comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic 
şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 
SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 
- se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) 
în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, 
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente. 
- se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, 
petreceri în spații închise/deschise, publice și sau private; 
- se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de 
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, 
să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00, în 
condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 
ulterioare; Prin excepție, în intervalul orar 21.00 – 5.00, operatorii economici pot 
activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 
- prin excepție, în intervalul orar 21.00 – 5.00, unitățile farmaceutice, benzinăriile 
și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii 
economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează 
autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care 
utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, își pot 
desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de 
protecție sanitară."  
- se menţine interdicţia de desfăşurare a activităţii în baruri, cluburi şi discoteci. 
- activitatea în creşe și grădiniţe este permisă numai cu respectarea condiţiilor 
stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii 
şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1076/4518/3936/2020 privind 
stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, 
afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 
- activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în 
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 
administrației, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale 
Sanitar-Veterinară și pentru siguranța Alimentelor, nr. 335_4225_2078_1730_2020 
pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor 
agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe 
teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
- se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților 
sanitare non-covid, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul 
ministrului sănătății nr. 767/2020 privind condițiile de funcționare a cabinetelor 
stomatologice pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență. 
- funcționarea operatorilor din domeniul jocurilor de noroc care comercializează 
bilete de tip loto, pariuri și lozuri, este permisă doar pentru activitatea de vânzare 
a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară (H CNSU 
60/17.12.2020); 
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- organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de spectacole şi/sau concerte 
este interzisă; 
- organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor 
publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă; 
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, 
este interzisă; 
- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 
altor unităţi de cazare, se desfăşoară doar pentru persoanele cazate în cadrul 
acestor unităţi; 
- în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă, 
se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 
- operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 
1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor 
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi 
cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din 
exteriorul clădirilor; 
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de 
noroc este interzisă. 
- Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 

22.00-05.00, cu următoarele excepții motivate de: 
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată 
de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; 
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează 
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele 
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și 
care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie. 
- pentru verificarea motivului deplasării, în intervalul orar 22.00-05.00, în interes 
profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților 
abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație 
pe propria răspundere. 
- pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, în intervalul orar 22.00-
05.00, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților 
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil; Declarația pe 
propria răspundere, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa 
locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data 
completării și semnătura; 

- se menţine interzicerea activităţilor recreative şi sportive desfăşurate în aer 
liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care 
nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii. 

- se interzice participarea la activitățile recreative sau sportive a persoanelor 
care nu au domiciliul sau reşedinţa în comuna Agigea; 

- pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 sunt interzise 
organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte 
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tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor 
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia 
celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor de mai jos; 

- activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite 
conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate 
pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun 
al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1219/1634/2020 
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru 
accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de 
nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării 
activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire 
fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv se permite desfăşurarea de către sportivii 
profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine 
acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt 
permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să 
se asigure minimum 7 mp/persoană 

- competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, 
numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 
al ministrului sănătăţii nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind 
condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 
practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă 
în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din 
România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 
desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

 

În funcție de incidența cumulată la nivelul UAT AGIGEA, ori de câte ori este 
necesar, se vor lua toate măsurile necesare prevenirii răspândirii virusului. 

 
 

PREȘEDINTE C.L.S.U. COMUNA AGIGEA 
PRIMAR, 

CRISTIAN MARICEL CÎRJALIU 
 
 
 
 
 
 
 
Chiru Dan Ștefan – membru CLSU                          ________________________________ 

Bureța Traian – Șef Serviciu Politia Locala Agigea       _______________________________ 

Strîmbeanu Madelona – Compartiment SVSU         _________________________________ 


