ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

dinDI,SfoLELjEr.Eco
privind stabilirea unor masuri sup]imentare de prevenire Si de combatere a infectarii cu
COVID-19, pentru limitarea raspandirii infectiilor de natura virala fn cadrul
Consiliului Judetean Salaj
Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj;

Avand in vedere:
-referatul nr. 3759 din 18.03.2020 al Directiei juridice;

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile Si complefarile ulterioare;
- prevederile din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr.49 din 12.03.2020
privind implementarea unor masuri ?n cadrul Consiliului Judetean S5laj pentru limitarea
raspandirii infectiilor de natura virala cu virusul COVID-19;
-Hotararile nr. 6 din 09.03.2020, nr. 7 din 11.03.2020 Si nr.10 din 14.03.2020 ale Comitetului

National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare de
combatere a noului Coronavirus pe baza propunerilor grupului de suport tehnico - Stiintific
privind gestionarea bolilor ?nalt contagioase pe teritoriul Romaniei;
-Decretul Pre§edintelui Romchiei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul

R omaniei;
-prevederile art.191 alin. (I) lit. f din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile ulterioare.
in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (I) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare,

D I S P U N:
Art.I. (I) incepand cu data de 18 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, ?n scopul reducerii
num5rului de persoane care ?§i desfasoara activitatea simultan ?n birourile din sediul Consiliului
Judetean Salaj, se stabileste programul de munca decalat ?ncepand cu ora 7,30, respectiv ora 8,00 a
fiecarei zile.

(2) La propunerea coordonatorilor de compartimente, pentru reducerea numarului de
persoane care ?Si desfasoara activitatea simultan ln birourile din sediul Consiliului Judetean Salaj se
poate stabili program flexibil pentru fiecare angajat in parte, cu respectarea programului de lucru de 8
Ore.

Art.2. (1) incepand cu data de 18 martie 2020, in scopul reducerii numarului de persoane care
i§i desfasoara activitatea in acela§i timp ?n birourile din Consiliul Judetean Salaj Si pentru protejarea
persoanelor cu grad ridicat de rise se va proceda la organizarea muncii la domiciliu.
(2) Identificarea persoanelor care vor efectua munca la domiciliu, monitorizarea desfasurarii
activitatii acestora, rechemarea la sediu, precum §i asigurarea continuifatii activitatii compartimentului
revin ?n responsabilitatea conducatorului compartimentului cu aprobarea presedintelui Consiliului
Judetean Salaj sau a inlocuitorului acestuia pe baza unui referat de fundamentare.
Art.3. Personalul din cadrul Consiliului Judetean Salaj §i din aparatul de specialitate, au
obligatia de a respecta normele legale de combatere a COVID-19 pe perioada stirii de urgent5, in
desfasurarea ac^tivitatii sale atat la sediul Consiliului judetean, precum Si la domiciliu.
Art.4. In timpul programului de munc5, pe perioada starii de urgenta, personalul din cadrul

aparatului de specialitate va putea parasi sediul, respectiv domiciliul, exclusiv pe baza acordului scris al
conducatomlui ierarhic superior exprimat prim „bilet de voie", sau dupa caz, prim mesaj text sau email.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se ?ncredinteaz5 vicepresedintii
consiliului judetean, administratorul public al judetului Si personalul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Salaj.
Art.6. Prezenta dispozitie se comunica pre§edintelui Si vicepresedintilor consiliului judetean,
administratorului public al judetului, secretarului general al judetului Si directiilor, serviciilor,
birourilor §i compartimentelor de specialitate.

PRESEDINTE,

Contrasemneaz£:

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Tiberiu Mare
Cosmin-Radu Vlaicu

