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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACA.U 

ROTA.RARE 
Nr. 100952/4 din 25.02.2021 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

A vand in vedere: 
- procesul - verbal nr. I 00952/3 intocmit in data de 25.02.2021 cu ocazia �edintei

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bacau convocat de pre�edintele 
acestuia - dl. Primar Lucian - Daniel Stanciu - Viziteu; 

- Prevederile art.44(1) din Legea nr. 55/ 2020 privind unele masuri pentru prevenirea �i
combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19; 

- prevederile art. 2 lit. ,,d" $i "j" din O.U.G. nr. 2112004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 24 lit. "b" din O.U.G. nr. 21/ 2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenµ, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorica, atributiile, functionarea $i dotarea comitetelor $i centrelor operative 
pentru situatii de urgenta; 

- prevederile a Pct. 6 si Pct 7 din Anexa nr.3 la HG nr.35/2021 privind prelungirea starii
de alerta pe teritoriul Romaniei; :,-

-prevederile Cap. IX din Anexa 1 la Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii si
Ministerului Culturii nr.3245/1805/2020 prin care au fost stabilite regulile minime aplicabile 
pentru reluarea activitatilor institutiilor de spectacole si/sau concerte in spatii inchise; 

- referatul nr. 112888/ 18.02.2021 prin care se propune re)uarea activitatii Teatrului de
Vara "Radu Beligan"; 

in temeiul art. 10 alin. (3) $i art. 11 lit. "a" din Anexa la H.G. nr. 1491/ 2004 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, funct.ionarea $i 
dotarea comitetelor $i centrelor operative pentru situatii de urgenta adopta, in unanimitate, 
prezenta: 

HOTA.RARE: 

Art. 1. Incepa.nd cu data prezentei, activitatea Teatrului de Vara "Radu Beligan", de 
pe raza munipiului Bacau se reia, rara restrictiile stabilite prin hotararile C.L.S.U. anterioare, 
cu respectarea scenariilor, masurilor $i a regulilor generale pentru diminuarea impactului tipului 
de rise aplicabil starii de alerta instituita la nivel national, generat de contextul epidemiologic 
COVID-19. 

Art. 2. Prezenta Hotarare se comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta 
al Judep.ilui Bacau, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Maior Constantin Ene"al 
J udetului Bacau, Centrului Operational pentru Situatii de Urgenta al judetului Bacau, Directiei 
de Sanatate Publica Bacau, Politei Locale a Municipiului Bacau $i membrilor C.L.S.U. Bacau. 

$ef Centfl¾ Operativ, 
Consilier ��du Cretu 

(y�/ 


