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                    COMITETUL JUDEŢEAN                                                                            25.11.2020 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT     
                                          
    
                                                 HOTÂRÂREA  NR. 58 
 

   Având în vedere: 
- Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19; 
-  OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 
-   HG nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-  Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 54/12.11.2020 privind 
stabilirea unor măsuri suplimentare necesare a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 

-  Planul de activităţi al Comitetului al Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt; 
-  Rata incidenţei cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localităţi (UAT-

uri) la data de 25.11.2020 pentru perioada 11.11.2020-24.11.2020, transmisă de Direcţia de 
Sănătate Publică Olt. 

 
 
             COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT 

                                                                    HOTĂRĂŞTE 

 
           Art.1. (1)  Încadrarea în limitele ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile 
mai mare 3/1.000 de locuitori a localităţii Slatina (4,44/1000 loc). 
          (2) Pentru localitatea menționată la alin. (1) se prelungesc, începând cu data de 
26.11.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din 
H.G. nr. 967/2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și următoarele măsuri specifice 
ratei de incidență: 

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de 
tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă; 

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor 
unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; 

3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau 
concerte este interzisă; 

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc 
este interzisă. 

 (3) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (2), pct. 1 și 2 se permite prepararea 
hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se 
consumă în spațiile respective. 
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  Art.2.  (1) Pentru localitățile județului Olt - cu excepția celei menționate la art. 1, alin. (1) 
din prezenta hotărâre, precum şi a localităţilor menționate la art. 1, alin. (1) din Hotărârea CJSU 
Olt nr. 57/16.11.2020 (Slătioara şi Perieți) - se aplică, începând cu data de 26.11.2020, pentru o 
perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G.967/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 și următoarele măsuri specifice ratei de incidență: 

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de 
tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din 
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 - 23:00;  

2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în 
intervalul orar 6:00 - 23:00;  

3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau 
concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului; 

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc 
este  permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pct. 1 şi 2, se permit prepararea hranei și 
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă 
în spațiile respective. 

  Art.3. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Olt va comunica, 
zilnic, incidenţa cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile la 1.000 de locuitori, pe localități 
(UAT-uri), prezentată de Direcția de Sănătate Publică Olt, către toate comitetele locale pentru 
situații de urgență din județ pentru luarea la cunoștință și dispunerea măsurilor din competență. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Olt, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă și tuturor instituțiilor interesate, în 
vederea punerii în aplicare, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Olt 

P R E F E C T 

                                                   Florin-Constantin HOMOREAN 

 
 
 

           Inspector şef 
                                                                      al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

                                                                               ,,Matei Basarab” al Judeţului Olt 
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