
 

                   COMITETUL JUDEŢEAN                                                            
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT                                            04.08.2020 
                                                  

 HOTĂRÂREA 
 Nr. 26 

 Având în vedere:  
 - creșterea constantă, zilnică, a numărului de persoane infectate, cu preponderență 
în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă asupra capacității 
de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar, 
 -  Legea nr. 136/16.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 
publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 
 -  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - O.U.G nr. 21/2004 privind managementul situațiilor de urgență; 
 - H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
 - Adresa Direcției de Sănătate Publică Olt nr. 12550/03.08.2020; 
  
  
  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT 
HOTĂRĂŞTE:       

 
 

        Art.1.  Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să 
acopere gura și nasul, atât de către locuitorii județului, cât și de către cei aflați în tranzit, 
începând cu data de 06.08.2020, ora 07.00, în următoarele spații publice deschise: piețe 
agroalimentare, târguri, expoziții, târguri de produse tradiționale, vânzarea de produse și 
alte bunuri în aer liber, zone de așteptare (stații de autobuz, peroane, inclusiv la 
societățile private de transport persoane), zone în care se desfășoară evenimente publice, 
pelerinaje, obiective turistice, activități cu caracter religios și evenimente  în aer liber 
organizate conform legislației în vigoare. 
 Obiectivele pentru care se impune acordarea unei atenții deosebite, pe toată 
perioada programului de funcționare, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Sunt exceptate de la măsura purtării măștii următoarele categorii: copiii 
care nu au împlinit vârsta de 5 ani, persoanele care desfășoară activități fizice intense, 
sau în condiții de muncă solicitante, la temperaturi ridicate și umiditate crescută. 
 Art. 3.  Întrunirea, de îndată, a comitetelor locale pentru situații de urgență din 
localitățile județului Olt, în vederea stabilirii planului local de monitorizare a respectării 
și aplicării regulilor stabilite pentru limitarea propagării virusului SARS-Cov 2 de către 
cetățenii fiecărei localități.   
 În calitate de președinți ai comitetelor  locale pentru situații de urgență primarii 
localităților sau înlocuitorii legali ai acestora răspund nemijlocit de aplicarea întocmai a 
măsurilor și acțiunilor stabilite  în planul local de monitorizare. 
 Administratorii piețelor agroalimentare, precum și operatorii economici care au ca 
obiect de activitate comerțul cu amănuntul vor proceda la monitorizarea permanentă în 
incinta spațiilor comerciale a respectării de către vânzători și cumpărători a măsurilor de 
conduită socială și prevenție - evitarea aglomerării, păstrarea distanței de 1,5 metri între 



 

cetățeni, obligativitatea purtării măștii de protecție și a mănușilor de unică folosință de 
către personalul care deservește populația.  
  Art. 4. În toate spațiile publice deschise se va respecta distanța fizică de protecție 
sanitară, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  
 Art.5. Secretariatul Tehnic Permanent va comunica prezenta  hotărâre  membrilor 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt și comitetelor locale pentru situații 
de urgență din județul Olt în vederea punerii în aplicare și aducerii la cunoștința 
cetățenilor din localitate. 
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Anexa nr. 1 la HCJSU nr. 26/2020 
 

 Obiectivele pentru care se impune acordarea unei atenții deosebite, pe  toată 

durata     programului de funcționare  pentru  asigurarea  distanței fizice de 

protecție sanitară 

 

 

 1. Slatina si comunele arondate: 

 - Piața Agroalimentară ZAHANA - patrulater format din următoarele 

străzi: Str.Primăverii bl PMI, str. Armoniei bl 2-4, str.Toamnei bl.DA3, 

str.Textilistului bl.G4-Gl, str.Crișan(având în interior str.Aleea Macului, bl.FA22, 

sc.A-D); 
 - Piata ECATERINA TEODOROIU - incinta acoperită între străzile 

Văilor, Ecaterina Teodoroiu, Dorobanți; 

 - Piata FRATII BUZESTI - incinta acoperită+bazar+incinta descoperită 

între străzile Ionașcu, Dinu Lipatti, Școala Generală nr. 1 ; 
 - Piata BASARABI - incinta acoperită și incinta descoperită între străzile 

Sg.Maj.Dorobanțu Constantin, Arinului, Bradului și Cireșului; 

 

 

 2. Caracal si comunele arondate : 

 - Zona Pieței Agroalimentare Strada A.Caracalla, intervalul orar 09:00-

16:00, patrulater cuprins între Bulevardul Antonius Caracalla, Str. Iancu Jianu, str. 

Calea București și Str. A.Caracalla; 
 - Zona din fața Primăriei Mun.Caracal, Strada Piața Victoriei - intervalul 

orar 19:00-24:00 

 

 3. Balș și comunele arondate: 

 - Târgul săptămânal din orașul Balș, str. Popa Șapcă – sâmbăta, în 

intervalul orar 05:00 - 12:00 

 - Piața săptămânală din orașul Balș, str. Popa Șapcă – duminica, în 

intervalul orar 05:00 – 12:00 

 - Târgul săptămânal Iancu Jianu, str. Târgului – duminica, în intervalul orar 

05:00 – 12:00 

 

 4. Corabia și comunele arondate: 

 - Zona Pieței Agroalimentare, pe raza orașului Corabia, delimitată de 

străzile Cezar Bolliac, Bld. 1 Mai și str. Mihail Kogălniceanu, în zilele de miercuri, 

vineri și duminică, în intervalul orar 07:00-12:00 

 - Zona Pieței Agroalimentare, pe raza comunei Izbiceni, delimitată de 



 

 

străzile Preot Dumitru Stancu, Bld. Mihai Viteazul si str. Pietei, in ziua de 

duminica, in intervalul orar 07:00 – 12:00; 

 - Zona Pietei Agroalimentare, pe raza comunei Vădăstrița, delimitată de 

străzile Marin Preda, str. Mihail Sadoveanu și str. Ilie Pricop, în ziua de duminică, 

în intervalul orar 07:00 – 12:00. 

 

 5. Potcoava și comunele arondate: 

 - Piața Agroalimentară Tufeni (fostul târg) – cu program de funcționare: 

duminica, între orele 07:00 – 12:00. 

 

 

 

 

 

Președintele Comitetului Județean  

pentru Situații de Urgență Olt 

 

PREFECT 

 

Florin-Constantin HOMOREAN 
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