
MINISTERUL AF
DEPARTAMENTUL PENTRU

@
COMTTETUL JUDETEAN PEI{TRU SITUA

pentru modificarea 9i completarea Hotirerii
Uryent5 Teleorman nr. 14 din 30 iulie 2020

suplimentar€ pentru gestionarea situatiei
judelului Teleorman, modificatii 9i completati

pentru Situalii de Urgent6 Teleorman

Comitetul ludetean pentru Situatii de UrgentE T
in data de 05.08.2020. ora 17.00, la convocarea
(t) Si (2) din Regulamentul - cadru privind structura
dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru
t49r12004,

avdnd in vedere:
- prevederile OUG nr. 2112004 privind Sistemul

UrgentS, cu modificSrile gi completirile
- prevederile Regulamentului de Organizare gi

de Urgenti al judetului Teleorman, aprobat
- prevederile HG nr. 5522016 privind ma
- prevederile Legii nr. 5512020 privind unele

efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind

publice in situalii de risc epidemiologic gi

in domeniul Sinititii, cu modificSrile 9i
- orevederile Ordinul ministrului s5net5tii nr.

mesurilor de prevenire 9i limitare a imbolnSviri
- prevederile HCNSU nr. 37128.07.2020

respandirii infeqiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul
crescut de infectare;

- prevederile Legii nr. 2412000 republicati cu

in conformitate cu dispozi$ile art. 10, alin. (3)
organizatoric5, atributiile, fun4ionarea Si dotarea
de urgen$, aprobat prin HG nr. 149U2004:

Art. L Hotirirea Comitetului Judetean Dentru
30 iulie 2020 privind aprobarea unor masuri
de infeclia cu COVID-19 pe raza judelului Teleorman, 9i completat5 prin Hot5r6rea

HOTARARE

HOTARA9TE

INTERNE
TII DE URGENTi

DE URGENTi TELEORMAN

i Judelean pentru Situalii de
aprobarea unor misuri

de infecJia cu COVID-l9 pe raza
HotE16rea Comitetului Judetean

nr. 15 din 31 iulie 2O2O

intrunit in gedin!5 extraordinarb
ui, potrivit dispozitiilor art. 10, alin.

de urgenti, aprobat prin HG

atributiile, fundionarea 9l
nr.

de Management al Situatiilor de

re al Comitetului pentru Situatii
Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015;

tipurilor de risc;
pentru prevenirea gi combaterea

unor misuri in domeniul sin5tSlii
ale Legii nr.95/2006 privind reforma

ulterioare;
12020 pnvind modalitatea de aplicare a

cu SARS-CoV-2;
stabilirea unor mbsuri de limitare a

lor/activitdtilor unde existe un risc

rile gi completbrile ulterioare.

Regulamentul - cadru privind structura

Si centrelor operative pentru situatii

de Urgenli Teleorman nr. 14 din
pentru gestionarea situaliei generate



Comitetului Judelean pentru Situalii de UrgentS T
duod cum urmeazS:

1. Pct. 1.1. al Art. 1 se modifici si va avea
comerciale care organizeazd evenimente private (nunli,
lua mdsuri ca aceste evenimente sd se desfdSoare
monitorizarea permanentd a respectdrii de cdtre
la eveniment a mdsurilor de limitare a rdso4ndhii
acestor evenimente sunt interzise lnteradiunile fizice

2. Pct. 1.2. al Art. 1 se modifici Si va avea
comerciale de tip fast-fooQ drive-in, jocuri de noroc,
comercializdrii ti consumului produselor alimentare si
special destinate dispuse in exteriorul clddirilor, se
administratorii spaliilor in care se desfdsoard aceste
asigura monitorizarea permanentd a respectdii de cdtre
a mdsurilor de limitare a rdspdndirii virusului SARS-C,

Att, II. Secretariatului Tehnic Permanent al
Urgente Teleorman va comunica prezenta hotirAre
Urgenti si membrilor Comitetului Judetean pentru

Art. III. Hotir6rea se va posta pe pagina web
site-ul Inspectoratului pentru Situalii de Urgenti ,,A.D.
Secretariatului Tehnic Permanent.

ALEXANDRI.A

NR. U din 5 august 2020

nr. 15 din 31 iulie 2020, se modifici

I cuprins: "Administratorii sociefitilor
i, aniversdri gi alte asemenea) vor

in intervalul orar 06n -290 9i pentru
de deservire 9i de cdtre participantii
SARS-CoV-Z potnvit legii. In cadrul

tip joq dans.".

cuprinsi,, Program ul adivitdtllor
de pariuri, cazinouri, terase destinate

alcoolice gi nealcoolice in spa.tlile
stabileste in intervalul orar 0d0-27.

urmdnd sd ia mdsuri Dentru a
de deservire gi de cdtre clienli

potrivit legii.1

Judetean pentru Situatii
Situatiiui Nalional pentru

de UrgenJi Teleorman.

Institutiei Prefectului Teleorman gi pe

" al judetului Teleorman, prin grija

oe

PRESEDINTE C.J


