
GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unor măsuri suplimentare de limitare a răspândirii infecției cu 

SARS-CoV-2 la nivelul județului 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 HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile HG nr. 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

modificată prin HG nr. 570/2020; 

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

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37/28.07.2020 

privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la 

nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare; 

- adresa nr. 8060/30.07.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău prin care 

solicită convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, în vederea 

adoptării unei hotărâri privind măsuri suplimentare cu scopul limitării răspândirii 

COVID-19; 

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

de 30.07.2020. 

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. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este 

obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile 

publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, 

peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, 

exteriorul obiectivelor turistice, fără ca această enumerare să fie limitativă, în intervalele 

orare în care se desfășoară respectivele activități. 



Art.2. 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 comitetelor locale pentru situații de 

urgență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __________ 

Nr. _______            

 

Hotărârea a fost adoptată cu _____  voturi „pentru”, ____ voturi „ împotrivă”, ____ abţineri din 

cei  ____ membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Buzău .   

 


