ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA POSTA CALNAU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA NR. 1/24.03.2020
Cu privire la stabilirea masurilor de prevenire a raspandirii
COVID-19,
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Posta Calnau, judetul Buzau, intrunit in
sedinta din data de 24.03.2020
Având în vedere:
Dispozitia Primarului privind actualizarea componentei comitetului local pentru situatii de
urgenta constituit la nivelul comunei Posta Calnau, nr. 95/17.03.2020;
Situaţia la nivel global şi national cu privire la infecţia cu coronavirus;
Hotărârea nr. 6/06.03.2020, H otărârea nr. 7/07.03.2020, Hotărârea nr. 8/09.03.2020,
Hotărârea nr. 9/10.03.2020 , Hotărârea nr. 10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
Hotărârea nr. 7/11.03.2020 , Hotărârea nr. 8/12.03.2020 , Hotărârea nr. 9/14.03.2020,
Hotărârea nr. 10/14.03.2020 şi Hotărârea nr.11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă;
În conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
Dispoziţiile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile H.G nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Dispoziţia DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea
infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
H.G nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Comunicare şi Informare publică
pentru Situaţii de Urgenţă;
Ordinul nr. 313 /26.02.2020 al Ministerului Sănătăţii pentru instituirea măsurii de carantină a
persoanelor în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţional determinată de infectarea
cu COVID -19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Începând cu data de 24 martie 2020, fiecare vânzător de pe raza Comunei Posta Calnau,
are obligaţia de a purta mască şi mănuşi de protecţie.

Art.2. Urmare adresei Consiliului Judetean Buzau, nr. 4775/18.03.2020 Primaria Posta Calnau
va efectua, dezinfecţia statiilor publice privind transportul rutier de persoane cu produse
specifice aprobate de DSP Buzau, dezinfecţia se va realiza si in zonele pietonale,in fata
magazinelor si a institutiilor publice .
Art 3. Începând cu data de 24 martie 2020,aparatele de cafea situate in afara spatiului destinat
vanzarii produselor alimentare, vor fi inchise(sigilate) sau introduse in interior, in caz contrar
acestea vor fi confiscate iar autorizatia de functionare a agentului comercial va fi retrasa.
Art.4. Începand cu data de 24 martie 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.11 din
17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, se suspendă activităţile de servire
şi consum a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nonalcoolice organizate în incinta
magazinelor, precum şi a teraselor aparţinătoare, fiind permisă exclusiv activitatea de livrare a
produselor.
Art.5. Limitarea activitatilor cu publicul, se va permite accesul in incinta Primariei numai in holul
de la intrare numai in situatii necesare si urgente.
Art. 6. Plata impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor vor putea fi efectuate on-line,
prin ordin de plata.
Art. 7. Nerespectarea prezentei hotarari atrage dupa caz , raspunderea civila, contraventionala
sau penala.
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