
  

GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modalităților de repartiție a afișelor aferente campaniei de vaccinare 

destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID-19 

 

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

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

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, modificată și completată prin 

O.U.G. nr.192/2020;  

- prevederile Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologIc și biologic, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1309/2020, privind modalitatea de 

aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a imbolnăvirilor cu SARS-Cov-2; 

- prevederile Ordinului comandantului acțiunii nr. 4649421/21.12.2020, privind 

repartiția unor afișe aferente campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în 

combaterea infecțiilor COVID-19; 

- prevederile H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul 

României începând cu data de 14 decembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se 

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

19; 

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) Repartizarea la nivelul județului Buzău a unui număr de 21.107 buc. afișe 

aferente campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor 

COVID-19, către unitățile administrativ teritoriale din județ, potrivit anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

             (2) Distribuirea afișelor către unitățile administrativ teritoriale se va face de 

către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ,,Neron Lupașcu,, al județului 

Buzău, pe bază de proces-verbal, în prioada  23 – 24.12.2020;  

   Art. 2. Comitetele locale pentru situații de urgență din județul Buzău, au obligația 

afișării acestora în locuri publice, asigurându-se o vizibilitate cât mai bună a acestora, în 

scopul informării populației. 



   

       Art.3. 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, pentru luare la cunoștință și conformare. 
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                      Inspector Şef ISU Buzău 

        Neagu Petre Emanoil                                                           Col. Enache Valeriu       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buzău 23.12.2020                                                                               

Nr. 122  

Hotărârea a fost adoptată cu voturi 39 pentru” voturi 0 împotrivă”0 abţineri din cei 38 membrii 

prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău .   


