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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

 
      

HOTĂRÂREA 

nr. 149 din 13.08.2021 

 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 826 din 06.08.2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, 

în temeiul dispozițiilor art.59 alin.(1) și (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și al prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat 

cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 

 

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 13.08.2021, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art. 1 Articolul nr. 19 al Hotărârii nr 148 din 10.08.2021 a Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență Ilfov se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art 19. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 

noroc este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată 

este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1000 de 

locuitori.” 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 

membrilor Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în vederea punerii în aplicare și 

către DSU, conform art.23 lit.e) din OUG nr.21/2004, pentru informare. Totodată, se va aduce la 

cunoștința publicului prin publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov. 
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