
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41, E-mail: cozma@cjmures.ro, 

Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402, Cod.547170 

 

 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI COZMA, 

JUDEȚUL MUREȘ 

 

HOTĂRÂREA  NR.4 

din 19.10.2020 

privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului COVID 19 la 

nivelul Comunei Cozma 

 

                  Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei COZMA; 

Având în vedere situatia existenta la nivel national si necesitatea instituirii unor masuri pentru 

prevenirea infectiilor cu noul Coronavirus COVID – 19 pe teritoriul Comunei COZMA; 

Tinand cont de: 

 Hotarârea nr. 29 din 19.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș; 

 prevederile  art.155 alin.(5) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 art. 3, alin. 2 și art.6 din H.G. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se 

aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

adopta prezenta: 
 

HOTARARE: 
 

  Art.1.  Având în vedere incidența cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu virusul COVID -19, în 

ultimele 14 zile la nivelul comunei Cozma, mai mare de 3/1000 locuitori, începând cu data de 20 

Octombrie 2020 se dispun următoarele măsuri: 
 

(1) Restricționarea, pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția 

cazurilor, a activității cu publicul în interiorul Primăriei Cozma, activitatea desfășurându-se  

fără accesul persoanelor în clădirea Primăriei. Primirea și eliberarea actelor se va realiza doar 

la punctul de intrare amenajat la intrarea în cladirea Primăriei sau prin poștă electronică. 
 

(2) Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate 

persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise, din comuna 

Cozma, (conform art. 3, alin. 2 și art.6 din H.G. 856/2020) 
 

(3) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de 

preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si 

nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor.(conform art. 6, alin. 2 din HG. 856/2020) 
 

(4) Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci .(conform art. 6, alin. 6 din HG. 

856/2020) 

 
 

Art.2. Structurile subordonate Primăriei Comunei Cozma  cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de 

urgenţă specifice precum şi instituţiile care asigură funcţii de sprijin  potrivit H.G. nr.557/2016 

privind managementul tipurilor de risc,vor lua toate măsurile de gestionare a situaţiei, potrivit 

competenţelor acestora. 
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  Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Mures, 

Consiliului Local al Comunei Cozma în prima sedință, Căminului de Bătrani Socolu de Campie, 

Agențiilor economici din comună și se aduce la cunostinta publica, afișare, publicare site. 
 

Comitetul  Local  pentru  Situatii  de Urgenta al Comunei Cozma 

 

Preşedinte:  

ORMENIȘAN PETRU              primar  

Secretar :  

CRĂCIUN ADRIAN              secretarul general al U.A.T.  

Membrii: 

SUCIU ALEXANDRU   consilier local  

FABIAN FERENCZ     şef post Poliția COZMA 

VARODI SANDA LACRIMIOARA   director scoala gimnaziala                    

       KOVACS ELENA                                  medic de familie     

 

       BRASSAI -HUSZAR MIKLOS             medic veterinary 

 

       LUCA NICOLAE                                    director Caminul de Batrani 

 CONȚIU DORIN VASILE              şef SVSU  

 


