
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

din Dffip6# Q;E_         2020
privind  actualizarea planului de măsuri aprobat în contextul sîtuaţiei epidemiologice generate de
virusul SARS -CoV 2, pe perioada stării de alertă la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj, aprobat

prin Dispoziţia nr. 99 din 26 mai 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-referatul nr.14891   din  16.10.2020 al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-     prevederile   Legii   nr.   55/2020   privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi   combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, secţiunea a 2 -a şi secţiunea a 3 -a;
- Hotărârea Guvemului  nr.  856/2020 privind privind prelungirea stării  de alertă pe teritoriul

României începând cu data de  15  octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-  Ordinul   comun  al   Ministrului  Muncii   şi   Protecţiei   Sociale   şi   Ministrului   Sănătăţii   nr.
3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării  cu  noul  coronavirus  SARS-CoV-2
şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate
în muncă, pe perioada stării de alertă;

-Ordinul  comun  al  Ministrului  Sănatăţii  si  Ministrului  Afacerilor  lnteme  nr.  874/81/2020,

privind   instituirea   obligativităţii   purtării   măştii   de   protecţie,   a   triajului   epidemiologic   şi
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2,
-prevederile art.191  alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.

În  temeiul   dispoziţiilor  art.   196   alin.   (1)   lit.   b)   din   Ordonanţa  de   Urgenţă  a  Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

D I S P U N:

Art.l.  Se modifică punctul 1.2 din Planul de măsuri pentru asigurarea desfăşurării activităţii  la
locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, aprobat prin
Dispoziţia nr. 99 din 26 mai 2020, şi va avea următorul cuprins:

„Decalarea  programului  de  lucru  în  cadrul  a  două  intervale  astfel  încât  începerea,  respectiv
teminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum  1 oră, pe parcursul a minimum
2 ore, astfel:

13,00;

14,00;

-intervalul  1  -de  luni  până joi  în  intervalul  orar  7,00-15,30  şi  vineri  în  intervalul  orar 7,00-

-intervalul   2  -de  luni  până joi  în  intervalul  orar  8,00-16,30  şi  vineri  în  intervalul  orar  8,00-

Cele  două  intervale  vor  fi  stabilite  săptămânal,  nominal,  pe  baza  unor  grafice  întocmite
conducătorii structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
aprobate de către conducătorul instituţiei."

Art.2.  Cu  data  prezentei  dispoziţii,  anexa  la  Dispoziţia  nr.  99  din  26  mai  2020     privind
stabilirea  unor  măsuri  în  contextul  situaţiei  epidemiologice  generate  de  virusul  SARS  -  CoV  2,  pe



perioada stării de alertă la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3.   Cu   ducerea   la   îndeplinire   a   prezentei   dispoziţii   se   încredinţează   vicepreşedinţii

consiliului  judeţean,   administratorul  public   al  judeţului   şi  personalul  aparatului   de   specialitate  al
Consiliului Judeţean Sălaj.

Art.4.  Prezenta  dispoziţie  se  comunică  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  consiliului judeţean,
administratorului   public   al   judeţului,   secretarului   general   al   judeţului   şi   direcţiilor,   serviciilor,
birourilor şi compartimentelor de specialitate.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


