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JUDEȚUL TELEORMAN 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

 COMUNA DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA 

 
HOTĂRÂRE 

Privește: aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu 
COVID-19, pe raza U.A.T. Drăgănești-Vlașca 

 
Comitetul local pentru situații de urgență al comunei Drăgănești-Vlașca, întrunit în 

ședință extraordinară, în data de 18 martie 2021, 
 

AVÂND ÎN VEDERE, 
- situația privind ratele de incidență COVID-19 pentru localitățile din județul Teleorman 

transmisă de Direcția de Sănătate Publică Teleorman; 
- HG nr. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc; 
- LEGE nr. 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 
- Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de 

risc epidemiologic și biologic, republicată; 
- Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020, privind modalitatea de aplicare a măsurilor de 

prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 
- HOTĂRÂRE nr. 293 din 10 martie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea nr. 10/26.02.2021, privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea 
situației generate de infecția cu COVID-19, pe raza județului Teleorman; 

- prevederile H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 
situații de urgență; 

- prevederile art.24, din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă; 
 

În temeiul, art.10, alin (3), din H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență, 

 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. În temeiul respectării Hotărârii nr.10/26.02.2021, privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pe raza județului Teleorman, se 
aprobă măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-
19, pe raza U.A.T. Drăgănești-Vlașca, după cum urmează: 
(1) Începând cu data de 19.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv până pe 01.04.2021, 
inclusiv, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie 
pentru toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise. 
(2) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea 
de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și 
a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații 
închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-18 din HG nr. 293/2021. 
 
 



 
 
(3) Începând cu data de 19.03.2021, se interzice, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 
01.04.2021, inclusiv, organizarea oricărui tip de eveniment/petrecere (nunți, botezuri, mese festive, 
aniversări și alte asemenea), în spații închise și spații deschise, după cum urmează: saloane, cămine 
culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la acestea. 
Art.2. Începând cu data de 19.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 01.04.2021, inclusiv, 
căsătoriile se pot celebra în fața ofițerului de stare civilă, numai la sediul primăriei, cu participarea a 
maxim 16 persoane, cu respectarea măsurilor de distanțare socială. 
Art.3. Începând cu data de 19.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 01.04.2021, inclusiv, 
cununiile religioase și botezurile se pot oficia în biserică, cu participarea a maxim 15 persoane, cu 
respectarea măsurilor de distanțare socială. 
Art.4. Începând cu data de 19.03.2021, se interzice  pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 
01.04.2021 inclusiv, 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, cafenelelor, barurilor, în interiorul clădirilor, precum și activitatea operatorilor 
economici licențiați  în  domeniul  jocurilor de noroc, pariuri, cazinouri și alte asemenea. 
Art.6. În intervalul orar 05.00-22.00 prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și 
băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul 
clădirilor, în aer liber, (terase) cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și 
participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea 
măsurilor de protecție sanitară. 
Art.7. Pe raza UAT Drăgănești-Vlașca este permisă funcționarea operatorilor economici care 
desfășoară activități  în  domeniul  jocurilor de noroc, care comercializează bilete tip loto, pariuri și 
lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea normelor de protecție 
sanitară. 
Art.8. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu 
(catering), își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de 
protecție sanitară. 
Art.9. Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici vor analiza posibilitatea 
organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru 
nu este posibil, se recomandă decalarea programului de lucru. 
Art.10. Activitatea în cadrul Pieței Agroalimentare Drăgănești-Vlașca se va desfășura cu respectarea 
normelor de protecție sanitară, iar agenții economici care deservesc acest spațiu vor lua măsuri de 
igienizare și dezinfectare cu materiale igienico-sanitare și vor evita aglomerația, prin monitorizarea 
fluxului persoanelor, astfel încât să se păstreze distanța de 2 m. 
Art.11.Instituțiile publice, operatorii economici și populația de pe raza UAT Drăgănești-Vlașca au 
obligația de a respecta măsurile stabilite prin prezenta hotărâre. 
Art.12. Se va comunica prezenta hotărâre, membrilor C.L.S.U Drăgănești-Vlașca, Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și se va aduce la cunoștința publică, prin afișare la 
sediul Primăriei comunei Drăgănești-Vlașca și pe pagina web a instituției, în termenul prevăzut de 
lege. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE C.L.S.U. DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, 
PRIMAR, 

Ionuţ Ciprian CIUPERCEANU 
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