PROIECT
SUPLIMENTAR

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de măsuri al Bibliotecii Județene
„Vasile Voiculescu” Buzău pe perioada stării de alertă
instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în
condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de
COVID-19

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7574/25.05.2020;
 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat
sub nr. 7575/25.05.2020;
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;
 recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din
14.05.2020 pentru reluarea activității în biblioteci;
 prevederile Ordinului nr. 830/2020 privind măsuri pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV -2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul
culturii;
 prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d” şi alin. (5) lit. „d” şi art. 182 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri al Bibliotecii Județene ”Vasile
Voiculescu” Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și
pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor

pandemiei de COVID-19, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Reluarea activității Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
va fi cu data de 02.06.2020, cu excepția secțiilor Lectură, Multimedia, Carte
franceză și Colecții speciale, care vor fi deschise progresiv.
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Bibliotecii Județene ”Vasile
Voiculescu” Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 98
BUZĂU, 25.05.2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 7574/25.05.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de
măsuri al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău pe
perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și
pentru reluarea activității în condiții de prevenire și
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

Planul de măsuri pentru reluarea activității instituției de cultură –
Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău este în concordanță cu
prevederile legale instituite pe perioada stării de alertă și corelat cu
recomandările autorităților medicale centrale pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Termenul de reluare a activității, respectiv
organizarea corespunzătoare a instituției de cultură.

02.06.2020, permite

Propun aprobarea Planului de măsuri care face obiectul proiectului de
hotărâre inițiat.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 7575/25.05.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de
măsuri al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău pe
perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și
pentru reluarea activității în condiții de prevenire și
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

Planul de măsuri propus de Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu”
Buzău este fundamentat pe prevederile legale invocate, este complex și
structurat atât pe elemente de organizare proprie, protecția angajaților cât și
pe elemente de protecție a vizitatorilor.
Excepțiile de la reluarea activității pentru cele patru secții, respectiv
Lectură, Multimedia, Carte franceză și Colecții speciale sunt motivate pe
evoluția cazurilor de COVID-19 în perioada stării de alertă, acestea urmând a
fi deschise progresiv, dacă situația va fi favorabilă.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

