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HOTĂRÂRE 

privind  asigurarea de către Consiliul Județean Buzău a alimentelor necesare 

populației aflată în izolare la domiciliu în zona carantinată din satul Râmnicelu, 

comuna Râmnicelu, județul Buzău 

 

 

Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

- cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

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

24/14.052020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor 

de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de 

virusul SARS-CoV-2; 

- prevederile Ordinului ministrului Sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea 

măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca 

urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19; 

- prevederile art. 7 din OUG nr. 18/2017privind asistenţa medicală comunitară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii nr.76125/08.05.2020 privind 

instituirea carantinei în satul Râmnicelu, com.Râmnicelu, județul Buzău; 

- adresa nr. 2675/16.05.2020 a Primăriei comunei Râmnicelu prin care se solicită 

sprijin constând în alimente și apă pentru populația aflată în izolare la domiciliu; 

- adresa nr. 4921/17.05.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău referitoare la 

analiza situației epidemiologice la nivelul satului Râmnicelu; 

- imposibilitatea desfășurării activităților specifice de către aparatul de specialitate 

al Primăriei comunei Râmnicelu, este necesară preluarea de către Consiliul Județean 

Buzău a atribuțiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din  Ordinului ministrului Sănătății nr. 

725/2020. 

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. Asigurarea de către Consiliul Județean Buzău a unei alocaţii de hrană în 

cuantum de 30 lei/zi/persoană, TVA inclus, pentru perioada 18.05-22.05.2020, care 

acoperă cheltuielile pentru alimente necesare populației aflată în izolare la domiciliu în 

zona carantinată din satul Râmnicelu, comuna Râmnicelu, județul Buzău. 

Art.2. Consiliul Județean Buzău, în baza documentelor justificative, va întocmi un 

borderou centralizator cu cheltuielile prevăzute la art. 1, pe care îl va înainta Direcţiei de 

Sănătate Publică Buzău. 

Art.3. Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se 

asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, la solicitarea Direcţiei de 

Sănătate Publică 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 și Primăriei comunei Râmnicelu. 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

P R E F E C T 

 

Leonard Dimian 

 
        

 

 

 

         VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                             Inspector Şef ISU Buzău 

     Neagu Petre Emanoil                                                                   Col. Enache Valeriu           

 
 

 

 

 

 

Buzău 17.05.2020 

Nr. 12           

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 29  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de cei  28 

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


