
 
 

PREŞEDINTE  
 

DISPOZIŢIA NR. 200 
din 11 martie 2020 

 
privind: implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru 
limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19 

 

Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere referatul de fundamentare al Compartimentului relații publice, 

organizare și funcționare A.T.O.P. din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 3.216 din 11 martie 2020; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 
nr. 6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 
Coronavirus; 

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) și al art. 199 alin. (2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 
 

D I S P U N E: 
 

 

Art.1. În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul Covid–19, la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi se instituie următoarele măsuri pentru perioada 11–31 martie 
2020: 

a) Se suspendă activitatea directă de relații cu publicul la nivelul tuturor structurilor 

funcționale din cadrul Consiliului Județean Galați; 
b) Compartimentul registratură va realiza activitatea de primire a corespondenței 

scrise, prin delegatul compartimentului, care va prelua corespondența din holul instituției; 

c) Se suspendă activitatea de audiență a cetățenilor la conducerea Consiliului 

Județean Galați.  
 
Art.2. Se recomandă publicului utilizarea căilor de comunicare alternativă cu 

structurile din cadrul Consiliului Județean Galați, prin: telefon, poştă, e-mail și fax. 
 

Art.3. Prezenta dispoziţie se va comunica tuturor direcţiilor şi compartimentelor 

organizate distinct din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi și va fi 
adusă la cunoştinţă publică, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului 
Judeţean Galaţi.   
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

  Secretarul general al județului,  



                  Ionel COCA 

 
 
 
 
 
                           VIZAT JURIDIC:  

 Serviciul contencios şi probleme juridice                    

                      Consilier juridic, 

                                            

 
 
 

                                                                                                                                                                           


