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HOTĂRÂREA NR.2 
din  08.04.2020 

privind aprobarea prelungirii unor măsuri adoptate în vederea limitării răspândirii 
virusului COVID-19 prin Hotărârea CLSU nr.1/13.03.2020 

 
 
 Comitetul local pentru Situații de Urgență al comunei Rușețu, județul Buzău, 
întrunit în ședință extraordinară la data de 08.04.2020, 
 Având în vedere prevederile: 
 

- Decretul Președintelui României 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Comitetului local pentru Situații de Urgență al comunei Rușețu nr.1 
din  13.03.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea limitării răspândirii virusului 
COVID-19 

 
 

În contextul răspândirii infecției cu coronavirus, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se prelungește suspendarea, pe durata stării de urgență,  a 
următoarelor activități: 

a) toate activitățile economice din cadrul pieței agroalimentare 
organizate săptămânal, în satul Rușețu, cu excepția comercializării 
produselor agroalimentare, 

  b) toate activitățile culturale, artistice, sportive, de divertisment, pe 
întreg teritoriul comunei Rușețu. 
          c) audiențele cu publicul ale primarului, viceprimarului sau 
secretarului general al comunei Rușețu. 
 Art.2 (1) În vederea comercializării produselor alimetare în piața agro-
alimentară din satul Rușețu, toți comercianții sunt obligați să poarte măști de 
protecție și mănuși. 
 (2) Adminsitratorul pieței agroalimentare va lua următoarele măsuri: 
 - aplasarea tonetelor/tarabelor se va face la o distanță minimă de 5 m. 
 - va relaiza marcaje la o distanță de minim 1,5 m, între cumpărători, 
 - va permite accesul în piața agroalimetară doar a agenților economici 
și producătorilor agricoli care comercializează exclusiv produse agro 
alimentare, 



 - va verifica dacă toți comercianții respectă măsurile de protecție 
prevăzute la art. 2 (1). 
 
 Art.2 Măsurile prevăzute la art.1 – 3, se aplică pe durata stării de 
urgență instituită pe teritoriul României. 
 
 
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

PRIMAR, 
Florin Snae 

 
 
 

Hotărârea a fost adoptată folosindu-se mijloace electronice, toți membrii 
CLSU având cunoștință de conținutul acesteia și exprimându-și votul pentru 
adoptarea măsurilor, urmând ca semnăturile să fie obținute la o dată 
ulterioară. 

 
 	
	


