ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL DOLJ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA
nr. 71 din 05.04.2021
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 293/2021 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, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere procedura de lucru adoptată prin Hotărârea Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 68 din 02.04.2021,
Luând în considerare incidenţa cumulată la 14 zile în localităţile din judeţul Dolj,
actualizată la data de 05.04.2021 / ora 10.00, potrivit datelor înregistrate în
platforma “ALERTE.MS.RO” şi confirmate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj,
În scopul stabilirii unor măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor
legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În baza prevederilor art. 10 alin. (1) - (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1

Se aprobă documentul intitulat „Situaţia centralizatoare privind
măsurile de protecţie care se aplică la nivelul unităţilor administrativteritoriale din judeţul Dolj - actualizată la data de 05.04.2021”, anexat
la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Dolj nr. 32 din 14.10.2020 şi intră în vigoare la data adoptării.

Art. 3

(1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului judeţul Dolj, la adresa URL:
www.dj.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/
(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în
comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.
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(3) Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor administraţiei publice
locale din judeţul Dolj, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.
(4) Prevederile prezentei hotărâri se comunică persoanelor
fizice/juridice, spre informare şi pentru punere în aplicare, prin grija
autorităţilor administraţiei publice locale.
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ANEXA
la Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 71 din 05.04.2021

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind măsurile de protecţie
care se aplică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dolj
- actualizată la data de 05.04.2021 A.

Măsuri pentru localităţi corespunzător incidenţei cumulate la 14 zile mai mică sau
egală cu 1,5/1.000 de locuitori
Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

municipiul CALAFAT

-

incidenţa > 1,5‰

orașul BECHET

-

incidenţa > 1,5‰

comuna AMĂRĂŞTII DE JOS

-

incidenţa > 1,5‰

comuna APELE VII

-

incidenţa > 1,5‰

comuna BÂRCA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna BISTREŢ

-

incidenţa > 1,5‰

comuna BRĂDEŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna BUCOVĂŢ

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CALOPĂR

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CARAULA

06.04.2021

incidenţa > 1,5‰

comuna CĂLĂRAŞI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CÂRNA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CELARU

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CERĂT

06.04.2021

incidenţa > 1,5‰

comuna CETATE

-

incidenţa > 1,5‰

comuna CIUPERCENII NOI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna COŞOVENI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna DESA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna DIOŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna DOBREŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

06.04.2021

incidenţa > 1,5‰

comuna FĂRCAŞ

-

incidenţa > 1,5‰

comuna GHIDICI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna GIGHERA

-

05.04.2021

comuna GIUBEGA

-

incidenţa > 1,5‰

LOCALITATEA

comuna DRĂGOTEŞTI
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Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

comuna GIURGIŢA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna GOICEA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna IZVOARE

-

incidenţa > 1,5‰

comuna MAGLAVIT

06.04.2021

incidenţa > 1,5‰

comuna MÂRŞANI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna MELINEŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna MOŢĂŢEI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna MURGAŞI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna NEGOI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna PLEŞOI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna POIANA MARE

-

incidenţa > 1,5‰

comuna PREDEŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna RADOVAN

-

incidenţa > 1,5‰

comuna ROBĂNEŞTI

04.04.2021

incidenţa > 1,5‰

comuna ROJIŞTE

-

incidenţa > 1,5‰

comuna SADOVA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna SĂLCUŢA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna SCAEŞTI

-

incidenţa > 1,5‰

comuna SEACA DE PĂDURE

-

incidenţa > 1,5‰

comuna UNIREA

-

incidenţa > 1,5‰

comuna VÂRTOP

-

incidenţa > 1,5‰

comuna VELA

-

incidenţa > 1,5‰

LOCALITATEA

B.

Măsuri pentru localităţi corespunzător incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de
1,5/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

municipiul BĂILEŞTI

31.03.2021

13.04.2021

orașul DĂBULENI

31.03.2021

13.04.2021

oraşul FILIAŞI

05.04.2021

18.04.2021

comuna ARGETOAIA

23.03.2021

05.04.2021

comuna ARGETOAIA

06.04.2021

19.04.2021

comuna BOTOŞEŞTI-PAIA

27.03.2021

05.04.2021

comuna BREASTA

05.04.2021

18.04.2021

LOCALITATEA
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Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

comuna COŢOFENII DIN FAŢĂ

05.04.2021

18.04.2021

comuna COŢOFENII DIN DOS

04.04.2021

17.04.2021

comuna DANEŢI

04.04.2021

17.04.2021

comuna DRĂGOTEŞTI

23.03.2021

05.04.2021

comuna GÂNGIOVA

25.03.2021

07.04.2021

comuna GHERCEŞTI

06.04.2021

19.04.2021

comuna GHINDENI

05.04.2021

18.04.2021

comuna GIGHERA

06.04.2021

19.04.2021

comuna GOGOŞU

04.04.2021

17.04.2021

comuna GOIEŞTI

25.03.2021

07.04.2021

comuna LEU

04.04.2021

17.04.2021

comuna LIPOVU

29.03.2021

11.04.2021

comuna MAGLAVIT

23.03.2021

05.04.2021

comuna MĂCEŞU DE JOS

29.03.2021

11.04.2021

comuna MĂCEŞU DE SUS

06.04.2021

19.04.2021

comuna ORODEL

29.03.2021

11.04.2021

comuna OSTROVENI

31.03.2021

13.04.2021

comuna PERIŞOR

05.04.2021

18.04.2021

comuna PISCU VECHI

27.03.2021

09.04.2021

comuna PLENIŢA

02.04.2021

15.04.2021

comuna RAST

05.04.2021

18.04.2021

comuna SEACA DE CÂMP

25.03.2021

07.04.2021

comuna SILIŞTEA CRUCII

04.04.2021

17.04.2021

comuna TEASC

05.04.2021

18.04.2021

comuna ŢUGLUI

04.04.2021

05.04.2021

comuna URZICUŢA

31.03.2021

13.04.2021

LOCALITATEA

C.

Măsuri pentru localităţi corespunzător incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de
3/1.000 de locuitori
Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

municipiul CRAIOVA

31.03.2021

13.04.2021

orașul SEGARCEA

23.03.2021

05.04.2021

orașul SEGARCEA

06.04.2021

19.04.2021

LOCALITATEA

3

Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

comuna AFUMAŢI

27.03.2021

09.04.2021

comuna ALMĂJ

25.03.2021

07.04.2021

comuna AMĂRĂŞTII DE SUS

31.03.2021

13.04.2021

comuna BOTOŞEŞTI-PAIA

06.04.2021

19.04.2021

comuna BRABOVA

31.03.2021

13.04.2021

comuna BRALOŞTIŢA

29.03.2021

11.04.2021

comuna BRATOVOEŞTI

31.03.2021

13.04.2021

comuna BULZEŞTI

27.03.2021

09.04.2021

comuna CARAULA

23.03.2021

05.04.2021

comuna CARPEN

01.04.2021

14.04.2021

comuna CASTRANOVA

31.03.2021

13.04.2021

comuna CATANE

27.03.2021

09.04.2021

comuna CÂRCEA

31.03.2021

13.04.2021

comuna CERĂT

23.03.2021

05.04.2021

comuna CERNĂTEŞTI

29.03.2021

11.04.2021

comuna CIOROIAŞI

25.03.2021

07.04.2021

comuna DOBROTEŞTI

01.04.2021

14.04.2021

comuna DRĂNIC

27.03.2021

09.04.2021

comuna GALICEA MARE

27.03.2021

09.04.2021

comuna GALICIUICA

05.04.2021

18.04.2021

comuna GHERCEŞTI

23.03.2021

05.04.2021

comuna GRECEŞTI

25.03.2021

07.04.2021

comuna IŞALNIŢA

27.03.2021

09.04.2021

comuna ÎNTORSURA

04.04.2021

17.04.2021

comuna MALU MARE

29.03.2021

11.04.2021

comuna MĂCEŞU DE SUS

23.03.2021

05.04.2021

comuna MISCHII

27.03.2021

09.04.2021

comuna PIELEŞTI

31.03.2021

13.04.2021

comuna PODARI

27.03.2021

09.04.2021

comuna SECU

05.04.2021

18.04.2021

comuna SOPOT

29.03.2021

11.04.2021

comuna ŞIMNICU DE SUS

02.04.2021

15.04.2021

comuna TĂLPAŞ

04.04.2021

17.04.2021

LOCALITATEA

4

Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

comuna TERPEZIŢA

29.03.2021

11.04.2021

comuna TESLUI

01.04.2021

14.04.2021

comuna ŢUGLUI

06.04.2021

19.04.2021

comuna VALEA STANCIULUI

03.04.2021

16.04.2021

comuna VÂRVORU DE JOS

31.03.2021

13.04.2021

comuna VERBIŢA

03.04.2021

16.04.2021

LOCALITATEA

D.

Măsuri pentru localităţi corespunzător incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de
4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori
Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

municipiul CRAIOVA

28.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna AMĂRĂŞTII DE SUS

03.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna BRABOVA

30.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna BRATOVOEŞTI

05.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna CASTRANOVA

01.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna CATANE

28.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna CIOROIAȘI

02.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna DOBROTEŞTI

01.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna GALICEA MARE

29.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna ÎNTORSURA

03.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna MALU MARE

28.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna PIELEŞTI

01.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna SECU

05.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna SOPOT

04.04.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

comuna VÂRVORU DE JOS

31.03.2021

incidenţa ≤ 3,5‰

LOCALITATEA

E.

Măsuri pentru localităţi corespunzător incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de
7,5/1.000 de locuitori
LOCALITATEA
comuna CÂRCEA

Data de la care se
aplică măsurile

Data până când se
aplică măsurile

28.03.2021

incidenţa ≤ 7‰
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A Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de

spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din
capacitatea maximă a spaţiului;
Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive -in, precum şi organizarea şi
desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi
private sau a altor evenimente culturale sunt permise, cu respectarea prevederilor
privind prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS -CoV-2;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul
clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 06.00 - 22.00; *)
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a
spaţiului şi în intervalul orar 06.00 - 22.00; *)
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi î n domeniul jocurilor de
noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. **)

B

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea maximă a spaţiului;
Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive -in, precum şi organizarea şi
desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi
private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul
clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 06.00 - 22.00; *)
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a
spaţiului şi în intervalul orar 06.00 - 22.00; *)
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de
noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. **)

C Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,

instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; ***)
Este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive -in, precum şi
organizarea şi desfăşurarea în aer liber a specta colelor, concertelor, festivalurilor
publice şi private sau a altor evenimente culturale;
Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în
interiorul clădirilor; *)
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor
unităţi; *)
Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc. **)

D Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în zilele de vineri,

sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20.00 - 05.00; ****)
Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în
intervalul orar 05.00 - 18.00; *****)
Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în
domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

E

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar
20.00 - 05.00; ****)
Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 - 18.00. *****)
Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în
domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
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*)

Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice
închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi,
indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

**)

Măsura se aplică cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60 din 17.12.2020;

***)

Interdicția vizează organizarea şi desfăşurarea activităților cu participarea publicului;

****)

Măsura se aplică cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi
care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui memb ru de familie.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la lit. a), persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de
serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere,
completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
prevăzut la lit. b) - d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

*****)

Prin excepţie, în intervalul orar 18.00 - 05.00, operatorii economici pot activa doar în
relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de
persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune,
inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care
utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura
activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
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INCIDENȚA 05.04.2021
LOCALITATEA

incidența

CÂRCEA

9,05

DOBROTEŞTI
CIOROIAŞI
VÂRVORU DE JOS
SOPOT
GALICEA MARE
CATANE
SECU
CASTRANOVA
BRABOVA
MALU MARE
MUNICIPIUL CRAIOVA
BRATOVOEŞTI
ÎNTORSURA

7,02
6,78
5,75
4,78
4,75
4,71
4,65
4,49
4,25
4,16
4,14
4,04
4,03

PIELEŞTI
CARPEN
AMĂRĂŞTII DE SUS
GALICIUICA
AFUMAŢI

3,85
3,72
3,61
3,61
3,59

BRALOŞTIŢA
VALEA STANCIULUI
ŢUGLUI
DRĂNIC
BOTOŞEŞTI-PAIA
ORAŞ ŞEGARCEA

3,48
3,23
3,11
3,03
3,01
3,01

PERIŞOR
ŞIMNICU DE SUS
BREASTA
RAST
MĂCEŞU DE JOS
LIPOVU
COŢOFENII DIN FAŢĂ
TESLUI
ORAŞ DĂBULENI
GHERCEŞTI
SILIŞTEA CRUCII
PODARI
TEASC
TERPEZIŢA
ARGETOAIA
IŞALNIŢA

2,99
2,93
2,54
2,49
2,42
2,39
2,34
2,34
2,26
2,15
2,10
2,01
1,98
1,94
1,92
1,91

LOCALITATEA

incidența

LOCALITATEA

incidența

GOGOŞU
MUNICIPIUL BĂILEŞTI
PISCU VECHI
LEU
DANEŢI
GIGHERA
MISCHII
SEACA DE CÂMP
MĂCEŞU DE SUS
TĂLPAŞ
ALMĂJ
GOIEŞTI
URZICUŢA
GHINDENI

1,89
1,83
1,83
1,81
1,79
1,76
1,75
1,69
1,68
1,67
1,66
1,63
1,62
1,58

PREDEŞTI
SCĂEŞTI
ROBĂNEŞTI
COŢOFENII DIN DOS
DOBREŞTI
ORAŞ BECHET
GHIDICI
ROJIŞTE
CETATE
DIOŞTI
GIURGIŢA
BISTREŢ
DESA
CIUPERCENII NOI
MOŢĂŢEI

0,48
0,47
0,45
0,44
0,44
0,44
0,40
0,39
0,38
0,36
0,35
0,24
0,21
0,20
0,15

GIUBEGA
DRĂGOTEŞTI
FĂRCAŞ
MÂRŞANI
ORAŞ FILIAŞI
PLENIŢA
SADOVA
CERĂT
MAGLAVIT
GRECEŞTI
OSTROVENI
ORODEL
CALOPĂR
CERNĂTEŞTI
COŞOVENI
SEACA DE PĂDURE
CELARU
MELINEŞTI

1,43
1,42
1,42
1,39
1,38
1,37
1,36
1,34
1,30
1,29
1,26
1,25
1,24
1,22
1,18
1,16
1,15
1,04

APELE VII
CÂRNA
GÂNGIOVA
GOICEA
MURGAŞI
NEGOI
PLEŞOI
SĂLCUŢA
UNIREA
VELA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

JUD. DOLJ

2,77

BUCOVĂŢ
CĂLĂRAŞI
BRĂDEŞTI
VERBIŢA
CARAULA
BULZEŞTI
AMĂRĂŞTII DE JOS
BÂRCA
RADOVAN
POIANA MARE
IZVOARE
VÂRTOP
MUNICIPIUL CALAFAT

0,94
0,91
0,88
0,81
0,80
0,78
0,74
0,73
0,72
0,68
0,66
0,59
0,51
1/1

