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HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19  

la nivelul comunei Vernești, 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 H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- 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 combaterea 

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. 47/2020 

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; 

- 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 comunei Vernești unde 

incidența cumulată în ultimele 14 zile a depășit 1,5 cazuri /1.000 de locuitori (1,53) se 

dispun următoarele măsuri: 

 - interzicerea evenimentelor private precum nunți, botezuri, majorate, diverse 

aniversări și alte asemenea, indiferent de locul de organizare (restaurant/pensiune/local 

publice /domiciliu, în interior sau exterior); 

 - interzicerea activităților în restaurante, baruri, cluburi și discoteci; 



 - interzicerea participării la ceremonia de înmormântare a altor persoane decât 

membrii de familie, dar nu mai mult de 20 persoane, precum și înterzicerea organizării 

obiceiurilor tradiționale care țin de înmormântare (pomeni, parastase); 

 - interzicerea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor 

colective, în interiorul locașelor de cult și desfășurarea acestora în afara locașurilor de 

cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară (păstrarea distanței fizice de 2 metri 

între participanți și purtarea măștii de protecție astfel încât sa acopere nasul și gura); 

 - interzicerea organizării și desfășurării de procesiuni, concerte sau a altor tipuri 

de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, 

științifice, sportive sau de divertisment în spații închise; 

 - trasportul feroviar se va desfășura cu respectarea măsurilor și restricțiilor 

referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din stațiile și haltele de pe raza 

comunei, cu respectarea regulilor de protecție sanitară (păstrarea distanței fizice de 2 

metri între pasageri și purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura); 

  - trasportul rutier de călători se va desfășura cu respectarea măsurilor și 

restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția în interiorul mijloacelor de transport, cu 

respectarea regulilor de protecție sanitară (păstrarea distanței fizice de 2 metri între 

pasageri și purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura); 

Art.2. Autoritatea publică locală va informa populația și operatorii economici   

asupra măsurilor stabilite, precum și informarea instituțiilor publice și a agenților 

economici de pe raza comunei Vernești pentru a analiza modul de desfășurare a 

activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la 

domiciliu/telemuncă și unde nu este posibil, decalarea programului de lucru. 

Art.3. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 1 vor fi aplicate până la scăderea 

ratei de incidență sub 1,5 cazuri / 1.000 de locuitori. 

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 Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență Vernești. 

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, 07.10.2020                                                                              

Nr.32 

        

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 .   


