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HOTARAREA NR.6 din data de 24.07.2020
Având în vedere:
prevederile H.G. 1491/2004 Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea
și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile H.G nr.476/2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Românei și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
prevederile OUG 21/2004 privind Managementul Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii nr.25 din 22.07.2020, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Bughea de Jos
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. În condițiile manifestării unei tendințe crescătoare a ratei de infectare cu virusul SARS-COV-2 în
rândul populației din județul Argeș,se dispun următoarele măsuri cu aplicabilitate imediată pentru limitarea
propagării virusului SARS-COV de către cetățenii comunei Bughea de Jos.
Art.2. Operatorii economici având ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul,vor proceda la
continuarea monitorizării permanente în incinta spațiilor comerciale a respectării măsurilor de conduită socială și
prevenție prin evitarea aglomerării, păstrarea distanței de 1,5 – 2 m între cetățeni, purtarea măștii de protecție și a
mănușilor de unică folosință de către personalul care deservește populația.
Art.3.Administratorii societăților comerciale care dețin terase a căror activitate a fost redeschisă pe
perioada stării de alertă vor proceda la reducerea programului de funcționare a acestora până la ora 2200 în cursul
săptămânii și ora 2300 în zilele de sâmbătă și duminică, asigurând monitorizarea respectării de către personalul de
deservire și de către clienți a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, potrivit legii.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afișată pe site-ul primăriei, la sediul acesteia și în locurile publice și va fi
comunicată tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare.
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