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HOTĂRÂRE 

privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada 

stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

271/CLM/07.09.2020; 
-raportul nr. 8.873/07.09.2020 al Direcției de Asistență socială a municipiului 

Buzău; 
-avizul Comisiei de muncă și protecție socială a Consiliului Local al 

municipiului Buzău; 
-prevederile art. 15-17 și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 8 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 6 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 331 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și 

regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 25 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 
-prevederile art. 27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri de 

prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile art. 2 din Anexa 1 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu 16 august 2020, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 
 
 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. h), art. 139, 

alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1- Măsurile stabilite la art. 1 din Hotărârea nr. 79/2020 a Consiliului Local 
al municipiului Buzău se prelungesc și pe perioada stării de alertă și pentru o 
durată determinată de 30 de zile de la data încetării stării de alertă. 

Art.2- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier local Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 
 

 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 16 septembrie 2020 
Nr. 222 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședința din data 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 

(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 
abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 
consilieri prezenți la ședință. 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 
Nr. 242/07.09.2020 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind 
unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României 

prin Decretul nr. 195/2020 

 
 

Având în vedere prevederile art. 25 din Decretul nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, prevederile art. 27, alin. (1) 
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri de prevenirea și combaterea 
pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 2 din Anexa 1 la HG nr. 668/2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 16 august 
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, la Centrul de 
urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost s-a suplimentat 
statul de funcții cu un număr de 8 posturi de îngrijitor și 2 asistent medical. 

Deoarece situația epidemiologică s-a înrăutățit la nivelul municipiului, 
apărând cazuri de infectare atât în rândul beneficiarilor cât și al personalului, 
posturile aprobate au fost ocupate integral. Și în prezent situația impune 
păstrarea personalului deoarece activitatea se desfășoară în ture de 14 zile de 
izolare preventivă la locul de muncă, urmate de 14 zile de izolare la domiciliu, 
conform Hotărârii nr. 17/2020 a Comitetului județean pentru situații de urgență.  

Propun prelungirea măsurii prevăzută la art. 1 din Hotărârea nr. 79/2020 a 
Consiliului Local al municipiului Buzău pe perioada stării de alertă și pentru o 
durată determinată de maximum 30 de zile de la data încetării acesteia. 

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a 
fi   promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
în vederea adoptării ei. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 

 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 

Nr. 8.873/07.09.2020 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea măsurilor stabilite la art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind 
unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României 

prin Decretul nr. 195/2020 

 
 

Având în vedere prevederile art. 25 din Decretul nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, prevederile art. 27, alin. (1) 
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri de prevenirea și combaterea 
pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 2 din Anexa 1 la HG nr. 668/2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 16 august 
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, la Centrul de 
urgență de zi și de noapte pentru persoane adulte fără adăpost s-a suplimentat 
statul de funcții cu un număr de 8 posturi de îngrijitor și 2 asistent medical. 

Deoarece situația epidemiologică s-a înrăutățit la nivelul municipiului, 
apărând cazuri de infectare atât în rândul beneficiarilor cât și al personalului, 
posturile aprobate au fost ocupate integral. Și în prezent situația impune 
păstrarea personalului deoarece activitatea se desfășoară în ture de 14 zile de 
izolare preventivă la locul de muncă, urmate de 14 zile de izolare la domiciliu, 
conform Hotărârii nr. 17/2020 a Comitetului județean pentru situații de urgență.  

Propun prelungirea măsurii prevăzută la art. 1 din Hotărârea nr. 79/2020 a 
Consiliului Local al municipiului Buzău pe perioada stării de alertă și pentru o 
durată determinată de maximum 30 de zile de la data încetării acesteia. 

Față de această situație s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a 
fi   promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
în vederea adoptării ei. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Antonescu Gabriela 


