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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru 

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 H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul 

României începând cu data de 15 septembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47 din 

05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se 

instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice; 

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

- adresa nr. 10643/06.10.2020 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind 

analiza situației epidemiologice - incidența realizată la nivelul localităților din județul 

Buzău pentru perioada 22.09.2020-05.10.2020 și propunerea adoptării măsurilor 

specifice. 

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. Începând cu data de 08 octombrie 2020, pe raza județului Buzău se dispune  

obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 

ani, astfel încât să acopere nasul și gura, pe o rază de 100 metri pe domeniul public  din 

jurul unităților de învătământ preuniversitar, cu marcarea zonei prin grija autorităților 

publice locale. 



Art.2. Obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele cu vârsta 

de peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice deschise 

aglomerate (piețe, târguri, stații de autobuz, gări, autogări, spații de recreere și agrement, 

obiective turistice, etc). 

Art.3. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 1 și art. 2 vor fi aplicate pe toată 

perioada stării de alertă. 

Art.4. Autoritățile publice locale vor afișa la loc vizibil prevederile prezentei 

hotărâri și vor verifica respectarea măsurii de purtare a măștilor de protecție.  

Art.5. 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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Buzău, 07.10.2020                                                                               

Nr. 33        

Hotărârea a fost adoptată cu 37 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri din cei  36 

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


