ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

DISPOZIŢIA nr. 74
privind punerea in aplicare a unor măsuri de combatere, înlăturare și
limitare a efectelor COVID-19 în sediul Consiliului Județean Vaslui
Având în vedere:
- necesitatea prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID - 19);
- referatul de aprobare nr. 4429/24.03.2020 al Direcției Administrație Publică
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
- art.50 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României;
în conformitate cu art. 191 alin. (1) lit.e) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui,
DISPUN:
Art.1. - Începând cu data de 25.03.2020, se vor pune în aplicare următoarele
măsuri de combatere, înlăturare și limitare a efectelor COVID-19 în sediul Consiliului
Județean Vaslui:
a) întreaga corespondență adresată consiliului județean se transmite prin
mijloace electronice (consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu ) sau/și prin servicii
poștale;
b) în cazul unor situaţii excepţionale, în sediul Consiliului Județean Vaslui, accesul
va fi permis doar către biroul registratură, în vederea ridicării/depunerii de
documente, cu aprobarea președintelui consiliului județean;
Aceste situații vor fi anunțate în prealabil telefonic la numărul: 0335/361089.
c) personalul care intră în contact direct cu cetăţenii va purta mască și mănuşi;
d) plata taxelor și tarifelor locale se va face in conturile deschise la Trezoreria
municipiului Vaslui:
i)
RO81TREZ65621160203XXXXX – taxe și tarife pentru eliberare de
licențe și autorizații de funcționare;
ii)
RO72TREZ65621360250XXXXX – alte venituri;
e) dezinfectare permanentă a spațiilor din incinta consiliului județean.
Art.2. - Supravegherea procedurilor de dezinfectare a spațiilor din incinta
consiliului județean se încredințează Direcției Economice, prin Serviciul
Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, celelalte
măsuri din prezenta dispoziţie urmând a fi puse in aplicare de toți salariaţii

instituţiei.
Art.3. – În perioada stării de urgență, programul de lucru al aparatului de
specialitate al consiliului județean este: 8⁰⁰-16⁰⁰.
Art.4. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ
Instituției Prefectului-Județul Vaslui, șefilor de compartimente din cadrul aparatului
de specialitate a consiliului județean pentru a fi diseminată subordonaților și va fi
publicată pe site-ul și la avizierul consiliului județean spre a fi luată la cunoştinţă de
cetăţenii județului Vaslui.
Dată astăzi, 24.03.2020
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