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HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea de măsuri suplimentare pentru gestionarea infecției cu noul  

coronavirus 

 

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;-  

- prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.313/26.02.2020 pentru instituirea 

măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică 

internațională determinată de infectarea cu COVID -19 și stabilirea unor măsuri în 

vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;  

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

7/11.03.2020 privind aprobarea Hotărârii nr. 9/10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-

științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

5/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

Coronavirus; 

- adresa nr.1854/13.03.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău prin care ne 

supune atenției necesitatea stabilirii unui nou spațiu pentru carantină și anume   

”Căminului muncitoresc” aflat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.163, 

aparținând SC CONCAS S.A. Buzău 

- şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data 

de 13.03.2020. 

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 

Căminului muncitoresc” aflat în municipiul Buzău 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art.1. Folosirea ”Căminului muncitoresc” aflat în municipiul Buzău, strada 

Transilvaniei nr.163, aparținând SC CONCAS S.A. Buzău,  locație cu 75 locuri ca al 

treilea Centru județean de carantină din județul Buzău, în vederea asigurării carantinării 

persoanelor cu înalt risc pentru transmiterea infecției cu noul Coronavirus SARS CoV-2. 

     Art.2. Direcția de Sănătate Publică Buzău va incheia contract de închiriere cu 

proprietarul, SC CONCAS S.A. Buzău  



         

       Art.3 Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău va asigura ordinea și siguranța 

publică  în zona Căminului muncitoresc” aflat în municipiul Buzău. 

      Art.4. 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, comitetelor locale pentru situații de 

urgență. 
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Buzău 13.03.2020                                                                                

Nr.7   

                          

Hotărârea a fost adoptată cu ___  voturi „pentru”___ voturi „ împotrivă”, ___ abţineri de cei  

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


