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HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice  

 

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 Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei;  

- prevederile H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 16 august 2020; 

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

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.43 

/27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice    

- adresa nr. 9117/30.08.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind 

transmiterea analizei de risc privind cazurile confirmate COVID -19 pentru perioada 

16.08 -29.08.2020 la nivelul județului Buzău; 

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 reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care 

desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare 

şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în 

interiorul clădirilor. 

                 (2) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu 

poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima 

comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00. 

                 (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   

    Art.2.(1) Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul 

hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare. 

          (2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   

       Art.3.(1) Se aprobă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici 

licențiați în domeniul jocurilor de noroc. 

                (2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   



         Art.4.(1) Se aprobă organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ 

workshopuri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din 

fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și 

de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea normelor de sănătate publică 

stabilite în ordinul ministrului sănătății. 

                       (2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   

          Art.5.  Se menține măsura privind suspendarea activității cluburilor, discotecilor 

și a barurilor  în  interiorul clădirilor. 

         Art.6.(1) Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, 

cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de 

spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și 

evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. 

                  (2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   

         Art.7. (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară 

activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară 

activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau 

băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, 

nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00      

                  (2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 

01.09.2020.   

          Art. 8.  În funcție de rata de incidență a cazurilor confirmate COVID -19, prezenta 

Hotărâre  va fi completată/ modificată. 

  Art.9. 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. 
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         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 .   


