ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

Dispoziţie
privind luarea unor măsuri specifice pentru prevenirea și limitarea efectelor infecției cu
coronavirus
Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Examinând referatul nr. 5.780/2020 al Direcției de management;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1: Începând cu data prezentei, prin derogare de la prevederile Regulamentului intern al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin prin Dispoziția nr. 591/2017, cu modificările și
completările ulterioare, în scopul prevenirii și limitării efectelor infecției cu coronavirus, se introduc
următoarele reguli, valabile până la data de 31 martie 2020:
a. pentru salariații care se deplasează la/de la locul de muncă cu mijloace de transport în comun,
programul de muncă se decalează cu o oră/două ore, după caz, după un program stabilit de șeful
ierarhic superior;
b. în perioada 11 – 31 martie 2020, programul de lucru cu publicul se restricționează, accesul cetățenilor
la serviciile Consiliului Județean Neamț fiind posibil de luni până joi, în intervalul 8.00 – 16.30 și
vineri, în intervalul 8.00 – 14.00, prin următoarele mijloace de comunicare: telefon 0233212890, fax
0233211569, e-mail la adresele relații.publice@cjneamt.ro, cons.judetean@cjneamt.ro și
comunicare@cjneamt.ro și/sau prin poștă la adresa „Consiliul Județean Neamț, municipiul Piatra
Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod poștal 610004”, evitându-se, astfel, prezentarea personal la
sediul instituției;
c. în cazuri excepționale, accesul cetățenilor în instituție va avea loc cu respectarea măsurilor privind
protecţia, igiena şi securitatea în muncă, precum și a măsurilor suplimentare de prevenire a infecției cu
coronavirus.
Art.2: Se desemnează ca persoane responsabile cu monitorizarea măsurilor de prevenire și limitare a
efectelor coronavirusului întreprinse la nivelul entităților din subordinea Consiliului Județean Neamț,
următoarele persoane:
a. secretarul general al județului pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Neamț și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
b. directorul executiv al Direcției de management pentru instituțiile și serviciile publice din subordinea
Consiliului Județean Neamț, altele decât cele prevăzute la lit.„a”;
c. directorul executiv al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, pentru societățile
comerciale la care Județul Neamț are calitate de acționar.
Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor şi
autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului
Judeţean şi Publicarea Monitorului Oficial Local.
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