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ANUNȚ IMPORTANT ! 

 
În contextul actual, în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat 

pandemie de coronavirus, trebuie să fim responsabili și să respectăm cu strictețe 

recomandările venite din partea Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență. 

De asemenea, conform art. 50 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României si având în vedere evoluția epidemiei cu virusul 

COVID-19 (CORONAVIRUS),  la nivelul Consiliului Județean Galați s-au stabilit măsuri 

de protecție prin limitarea contactului cu publicul și punerea la dispoziție a mijloacelor 

de comunicare online și telefonice. 

“Art. 50. Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât 

posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 

de comunicare.” 

Astfel, începând cu data de 20 martie 2020, accesul publicului în instituție este 

restricționat pe perioada declarării stării de urgență, drept pentru care vă punem la 

dispoziție următoarele căi de comunicare: 

1. Pentru audiențe, cetățenii se pot adresa: 

• În scris la adresele de email: informatii@cjgalati.ro 

•        Telefonic, la numărul: 0236302513 

2. Petițiile se pot transmite: 

• la adresa de email:  informatii@cjgalati.ro 

• pe adresa poștală: Consiliul Județean Galați, str. Eroilor nr. 7 

• la căsuța poștală amenajată la intrarea în sediul Consiliul Județean Galați 

3. Orice alte documente, cereri, solicitări etc., se pot depune: 

http://www.cjgalati.ro/
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• la adresa de e-mail: conducere@cjgalati.ro 

• pe adresa poștală: Consiliul Județean Galați, str. Eroilor nr. 7 

4. In situaţii urgente, care nu suportă amânare si care nu pot fi aduse la cunoștința prin 

modalitățile enunțate mai sus, toate persoanele vor completa la sosirea în instituţie 

formularul “EVALUARE COVID-19”, prin grija agentului de pază de la sediul  unde 

funcţionează registratura instituţiei (clădirea din sticlă aflată în spatele sediului 

administrative al Consiliului Judeţean Galaţi, str. Eroilor nr.7).  

 Este interzisă circulaţia persoanelor din afara instituţiei la celelalte sedii ale 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 

0236302513. 

Recomandăm  tuturor gălățenilor să rămână cât mai mult posibil la domiciliu, să 

evite spațiile publice aglomerate și să încerce să își gestioneze contactele on-line sau 

telefonic.  

Consiliul Județean, prin instituțiile subordonate, ia toate măsurile necesare 

pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid 19.  

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

 

 

 

 

 

 

Stănescu Mădălina/ Grigore Florin 
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