ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDINUL
ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
nr. 4660115 din 26.11.2020
privind prelungirea măsurii carantinei pentru Municipiul Gherla, județul Cluj
Luând în considerare situația epidemiologică generată de coronavirusul SARSCoV-2 în Municipiul Gherla, Județul Cluj, unde se înregistrează o incidență a cazurilor de
îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 7,19 cazuri la 1000 de locuitori, riscul epidemiologic
fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr.
92 din data de 25.11.2020, emisă pe baza analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a
Județului Cluj nr. 17889 din 25.11.2020 și a avizului Institutului Național de Sănătate
Publică cu nr. 216 din 25.11.2020,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1)
din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3 alin. (4) din
Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de
prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, emite următorul
ordin:
Art. 1. (1) Începând cu data de 26.11.2020 ora 05.00, se prelungește pentru o
perioadă de 7 zile măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul Șefului
Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659818 din 04.11.2020, respectiv Ordinul
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Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4660011 din 18.11.2020, pentru
Municipiul Gherla, Județul Cluj.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele
coordonate geografice:
- 47.005°N 23.872°E
- 47.020°N 23.874°E
- 47.048°N 23.920°E
- 47.053°N 23.925°E
- 47.029°N 23.933°E
- 47.010°N 23.901°E
Art.2 Măsurile prevăzute în Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de
Urgență cu nr. 4659818 din 04.11.2020, își păstrează aplicabilitatea.
Art.3 Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de
Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj, care va asigura informarea președintelui
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj și a Direcției de Sănătate Publică
Cluj și, spre informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății –
Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate
Publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române.
Art.4 Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 26.11.2020, ora
05.00, pentru o perioadă de 7 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi
raportate până în data de 26.11.2020 ora 16.00 la Centrul Național de Coordonare și
Conducere a Intervenției.
Art.5 Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale
Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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