MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate
de infecția cu COVID-19 pe raza județului Teleorman
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 30.07.2020, ora 16.00, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin.
(1) şi (2) din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr.
1491/2004,
având în vedere:
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii
de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015;
- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a măsurilor
de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii
de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004:
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. În condițiile manifestării unei tendințe crescătoare a ratei de infectare cu virusul
SARS-CoV-2 în rândul populației din județul Teleorman, se dispun următoarele măsuri cu
aplicabilitate imediată:
1.1. Administratorii societăților comerciale care organizează evenimente private (nunți,
botezuri, aniversări și alte asemenea) vor proceda la reducerea duratei evenimentului până la ora
22.00 în cursul săptămânii și ora 23.00 în zilele de sâmbătă și duminică, asigurând monitorizarea
permanentă a respectării de către personalul de deservire și de către participanții la eveniment a
măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii. În cadrul acestor
evenimente sunt interzise interacțiunile fizice de tip joc, dans.

1.2. Programul activităților comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de
pariuri, cazinouri se va reduce până la ora 22.00 în cursul săptămânii și ora 23.00 în zilele de
sâmbătă și duminică, administratorii spațiilor în care se desfășoară aceste activități asigurând
monitorizarea permanentă a respectării de către personalul de deservire și de către clienți a
măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.
1.3. Conducătorii instituțiilor publice din județul Teleorman vor proceda la adaptarea
programului de lucru și a modului de desfășurare a activității specifice în vederea asigurării
măsurilor de distanțare fizică a persoanelor și a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARSCoV-2, potrivit legii, precum și la limitarea la maximum a accesului publicului în instituții.
1.4. (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura aducerea la cunoștința tuturor
operatorilor economici prin mijloacele de informare avute la dispoziție a obligativității respectării
de către aceștia a condițiilor dispuse la avizarea desfășurării activității lor, precum și în legătură
cu măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.
(2) În cazul nerespectării obligațiilor menționate la pct. (1), autoritățile publice locale
vor lua, de îndată, măsura suspendării pe o perioadă de 14 zile a autorizației de funcționare a
agentului economic, potrivit dispozițiilor art. 5 pct. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, la solicitarea
organelor constatatoare a nerespectării legii.
1.5. În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 se recomandă desfășurarea
activităților religioase în aer liber.
Art. 2. (1) Începând cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție (mască de unică folosință, eșarfă sau a oricărui dispozitiv care acoperă nasul și gura
confecționate din diverse materiale textile, fabricate industrial sau artizanal) de către toate
persoanele de pe raza administrativ-teritorială a județului Teleorman începând cu vârsta de peste
5 ani, în spații închise și în spațiile deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv piețe,
târguri, oboare, mijloace de transport în comun, stații de autobuz, gări, autogări, parcuri, precum
și în alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari de 3 persoane.
(2) Comitetele locale pentru situații de urgență vor stabili prin hotărâre spațiile deschise
prevăzute la alin. (1), hotărârea urmând să fie comunicată CJSU până la data de 31.07.2020.
Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție conform art.
65 din Legea nr. 55/2020 și se sancționează potrivit acestei legi.
Art. 4. Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de
Urgență și membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman.
Art. 5. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului Teleorman şi pe siteul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin grija
Secretariatului Tehnic Permanent.
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