
GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea prevederilor Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Buzău nr.17/18.08.2020 privind aprobarea unor măsuri de prevenire a 

răspândirii  COVID-19  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 Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

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

şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile art. 5, alin. 1, lit. e) și art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările si 

completările ulterioare, privind unele măsuri pentru perevenirea și conbaterea 

pandemiei;  

- prevederile anexei nr. 1, art. 2, pct. 1 și 2 din H.G. nr. 668/2020 privind 

prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020; 

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

- adresa nr. 9351/03.09.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind 

propunerea  privind desfășurarea activității în centrele rezidențiale, în perioada instituirii 

stării de urgență ; 

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.   Art.2 al din Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Buzău nr.17/18.08.2020 privind aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii  

COVID-19  la nivelul județului Buzău, se modifică după cum urmează: 

             ” Art.2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidențial își organizează 

programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivelul local și cu 

respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la 

nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2”. 

         Art.2  Art.3 al din Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău 

nr.17/18.08.2020 privind aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii  COVID-19  

la nivelul județului Buzău, se modifică după cum urmează: 

 



” Art.3. Conducătorii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor 

vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru 

alte categorii vulnerabile,  vor  planifica propriul program de lucru al angajaţilor, astfel 

încât, în situații epidemiologice deosebite (apariția unui focar cu cazuri multiple), pentru 

limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2,  programul de lucru să fie 

organizat în ture de câte 14 zile”. 

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 comitetelor locale pe raza cărora se 

află centre rezidențiale. 
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Buzău, 10.09.2020                                                                             

Nr.20            

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „ împotrivă”, - abţineri din cei  30 

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


