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 06.10.2020, 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 art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din 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, republicată, ale Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a măsurilor
de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
- prevederile HG nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă 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. 47/05.10.2020;
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 creșterii zilnice progresive a numărului de persoane din județul
Teleorman infectate cu virusul SARS-CoV-2, cu preponderență în anumite zone sau localități, care

determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativteritoriale și a sistemului sanitar, se dispun următoarele măsuri:
1.1. Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor
care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea
persoanelor/pelerinilor din alte localități.
1.2.
(1) În intervalul orar 07.00-20.00, purtarea măştii de protecţie este obligatorie
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în zonele pietonale din localitățile urbane
ale județului, după cum urmează:
a) în municipiul Alexandria pe strada Libertății, pe tronsonul cuprins între strada Ion
Creangă și strada București.
b) în municipiul Roșiori de Vede pe strada Rahovei, pe tronsonul cuprins între strada I. L.
Caragiale și strada Dunării.
c) în municipiul Turnu Măgurele pe bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între
strada Republicii și strada 1 Mai.
d) în orașul Videle pe strada Lipscani, pe tronsonul cuprins între strada Republicii și
șoseaua Giurgiului.
e) în orașul Zimnicea pe strada Mihai Viteazul, pe tronsonul cuprins între strada Ștefan cel
Mare și strada Romană.
1.3. Pe o rază de 100 m în jurul unităților/instituțiilor de învățământ din județul Teleorman,
în intervalul orar 07.00-20.00, purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.
1.4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, aniversări și alte asemenea) este
interzisă între orele 00.00-05.00.
Art. 2. Măsurile stabilite anterior prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Teleorman, altele decât cele modificate prin prezenta hotărâre, rămân în vigoare.
Art. 3. Comitetele locale pentru situații de urgență din județ au obligația de a urmări
punerea în aplicare/respectarea măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.
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 - județul Teleorman
şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin
grija Secretariatului Tehnic Permanent.
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