PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 470
din 18 noiembrie 2020
privind: implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru
limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul SARS–CoV–2
Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al Compartimentului tehnică
administrativă și Monitor Oficial din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 12.130 din 16 noiembrie 2020;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.078 din 13.11.2020;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) și al art. 198 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1. În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul SARS–CoV–2, la
nivelul Consiliului Judeţean Galaţi se instituie următoarele măsuri pentru perioada 14
noiembrie – 14 decembrie 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

