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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea folosirii unui pavilion din incinta Taberei ”Arbănași”, comuna 

Beceni  în vederea asigurării la nevoie a carantinării persoanelor cu înalt risc 

pentru transmiterea infecției cu noul coronavirus (2019 – nCoV) 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- adresa nr. 8036/07.02.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău prin care 

solicită sprijin în identificarea unor spații în care să se facă la nevoie carantinarea 

persoanelor care se întorc din zonele afectate cu noul coronavirus; 

- analiza efectuată în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă din data de 10.02.2020; 

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile 

şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul 

Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

       Art. 1. (1) Se aprobă folosirea unui pavilion de 20 de locuri din incinta Taberei 

”Arbănași”, comuna Beceni în vederea asigurării carantinării persoanelor cu înalt risc 

pentru transmiterea infecției 2019 – nCoV care se întorc din China. 

            (2) Spațiul este în administrarea Direcției Județene pentru  Sport și Tineret 

Buzău și corespunde normelor de igienă (apă potabilă, curent electric, căldură, grupuri 

sanitare). 

                      (3) În funcție de numărul persoanelor cu înalt risc pentru transmiterea 

infecției,  capacitatea de cazare poate fi extinsă. 

          Art. 2 Direcția de Sănătate Publică va asigura personalul medical, materialele 

dezinfectante, precum și hrana necesară atunci când situația o impune.  

 



         Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului 

Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcției Județene pentru Sport și 

Tineret Buzău. 
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         VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                             Inspector Şef ISU Buzău 

        Neagu Petre Emanoil                                                                     Col. Enache Valeriu           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău 10.02.2020                                                                                

Nr. 1   

                          

Hotărârea a fost adoptată cu 34 voturi „pentru”- voturi „ împotrivă”, - abţineri de cei 33 

membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău .   


