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HOTĂRÂREA NR. 56 
Din 30 aprilie 2020 

privind suspendarea pe perioada stării de urgenţă a contractelor de închiriere 
încheiate cu comercianţii de produse non-alimentare care îşi desfăşoară activitatea în 

incinta Pieţei Agroalimentare Buftea, precum şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere I 

Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

, ~~~~r~~l de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate l primarului; 

, Decretul Preşedintelui României r. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă 
pe teritoriul României; . 

, Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă 
pe teritoriul României; 

, Ordonanţa militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID - 19; 

, Ordonanţa militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID - 19; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 /1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare ; 

, Adresa Societăţii Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 342/26.03.2020, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 6771 /26.03.2020 ; 

, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 153/2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei Centrale Agroalimentare din 
oraşul Buftea; 

, Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină 
, În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d) şi alin. (14) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se ia act de suspendarea pe perioada stării de urgenţă a contractelor de închiriere 
încheiate cu comercianţii de produse non-alimentare care îşi desfăşoară activitatea în 
incinta Pieţei Agroalimentare Buftea. În acest sens, se vor încheia acte adiţionale la 
contractele de închiriere, prin grija directorului Societăţii Buftea Admin Cons S.R.L. 

Art.2. Pe perioada suspendării contractelor de închiriere, spaţiile în care se 
comercializează produse non-alimentare, vor fi închise. 

Art.3. Pe perioada suspendării contractelor, operatorii ecomici nu datorează plata chiriei 
şi a utilităţilor. 



Art.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei Centrale Agroalimentare Buftea 
se completează cu măsurile de prevenire şi protecţie împotriva infectării cu virusul COVID 
-19 prevăzute în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, Societăţii Buftea 
Admin Cons S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA -!f lHAELA 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.56/30.04.2020 

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID -19, 
APLICABILE ÎN INCINTA PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE BUFTEA 

Art. 1. Pe durata stării! de urgenţă decretată în condiţiile legii, orarul de fTcţionare al 

pieţei este: 

• Lun - sâmbătă între orele 07:00 - 19:00 

• Du inică între orele 07:00 -14:00 

Art. 2. (1) Activităţile de vânzare în Piaţa Agroalimentară Buftea se vor desfăşura astfel 

încât să se păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi 

cumpărători. 

(2) În acest sens, comercianţii/producătorii agricoli au obligaţia de a marca zona 

destinată accesului clienţilor şi suprafaţa de vânzare cu semne vizibile care să orienteze 

persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri. 

(3) Pentru a se evita aglomerările de persoane, accesul clienţilor poate fi 

restricţionat la un număr maxim de persoane considerat suficient pentru a păstra 

distranţa de siguranţă. 

Art. 3. Toţi comercianţii şi producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în 

incinta/perimetrul pieţei, sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva 

răspândirii COVID - 19, respectiv: 

pe toată durata programului de funcţionare al pieţei, vor purta mănuşi şi măşti. 

dezinfectarea clanţelor, vitrinelor, tejghelelor şi caselor de marcat se va efectua din 

oră în oră, prin folosirea soluţiilor pe bază de clor /alcool. 

în spaţiile comerciale situate la parter, se va permite accesul simultan a maxim 3 

persoane. Restul clienţilor vor aştepta în afara magazinului, cu respectarea distanţelor de 

siguranţă. 

- marfa neambalată - expusă pe tarabe/în spaţiile comerciale - va fi manipulată exclusiv 

de către vânzător, fără a se permite clienţilor atingerea acesteia. 



- ca măsură de protecţie a produselor neambalate, acestea vor fi acoperite cu folii 

transparente. 

Art. 4. Comercianţii şi producătorii agricoli care comercializează alimente şi produse de 

strictă necesitate şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe 

militare, îşi vor organiza programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, cu prioritate, 

accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11,00-13,00, limitând, în acest 

interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă. 

Art. 5 Nerespectarea măsurilor de siguranţă impuse atrage răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulteripare. 

Contr semnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LI.LIANA - MIHAELA 
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