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ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita
privind inițierea unei petiții la nivelul Județului Harghita în vederea modificării Ordinului
Ministrului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele
aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu
modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Harghita, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 aprilie 2020;
Având în vedere circumstanțele extraordinare determinate de apariția și răspândirea
epidemiei virusului COVID-19, precum și necesitatea prevenirii răspândirii și a limitării
efectelor acestei epidemii;
Ținând cont de prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care s-au dispus măsuri de primă
urgență și de aplicabilitate imediată, precum și măsuri de primă urgență și de aplicabilitate
graduală, în vederea prevenirii și a limitării efectelor epidemiei de coronavirus;
Luând în considerare dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 414/2020 privind
instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate
publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, modificat prin Ordinul Ministrului Sănătății
nr. 497/2020 prin care s-a dispus testarea persoanelor aflate în carantină instituționalizată
doar în situația în care devin simptomatice;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se aprobă inițierea unei petiții la nivelul Județului Harghita în vederea
modificării Ordinului Ministrului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de
carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională
determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării
efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obiectul nr. 1 al petiției va prevede modificarea și completarea dispozițiilor alin. (4)
al art. 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 414/2020, în sensul efectuării în mod obligatoriu
unui test pentru COVID-19, pentru toate persoanele aflate în izolare la domiciliu, la sfârșitul
perioadei de izolare la domiciliu, testare care va fi repetată în mod obligatoriu la 48 de ore
după această perioadă.
(3) Obiectul nr. 2 al petiției va prevede modificarea și completarea dispozițiilor alin. (3)
al art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 414/2020, în sensul efectuării în mod obligatoriu
a unui test pentru COVID-19 pentru toate persoanele aflate în carantină instituționalizate,
atât la ieșirea din carantină, cât și la 48 de ore după ieșire.
Art. 2. Modelul petiției este cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Se aprobă colaborarea Consiliului Județean Harghita cu reprezentanții legali ai
unităților administrativ teritoriale din județul Harghita pentru realizarea celor prevăzute la
art. 1 din prezenta hotărâre, prin solicitarea sprijinului acestora, în privința popularizării
conținutului și a scopului petiției.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele
Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția generală administrație publică
locală prin Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședinților Barti Tihamér și Biró Barna Botond,
consilierilor județeni din Consiliul Județean Harghita, reprezentanților legali ai unităților
administrativ teritoriale din județul Harghita.

PREȘEDINTE
Borboly Csaba

