
ROMANIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZITIE , 
privind: aprobarea unor măsuri pentru prevenirea şi limitarea 

posibilelor îmbolnăviri cu COVID 19 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Ionel Dănuţ Cristescu, 
Având În vedere: '. f! 

- referatul comun nr. ,$. ... ~ .. din 12 martie 2020 al direcţiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- adresele Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman, înregistrate la Consiliul 
Judeţean Teleorman sub nr. 3460, 3461,3462,3463,3464 din 10 martie 2020, la care 
sunt anexate hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din 
Guvernul României ce conţin măsurile Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind 
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 
muncă, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. e) şi f) alin. (6) Iit. b) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completări le 
ulterioare, 

DIS PUN E: 

Art.l Se suspendă activităţile publice, cât şi cele private desfăşurate în incinta 
instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv: 
Biblioteca Judeţeană "Marin Preda", Muzeul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean 
de Promovare şi Conservare a Culturii Tradiţionale Teleorman. 

Art.2 Se suspendă orice activitate cultural-artistică, educativă, religioasă şi altele 
asemenea în incinta sălilor aparţinând Palatului Administrativ. 

Art. 3. Se suspendă activitatea de primire în audienţă până la data de 31 martie 
2020. Persoanele care doresc să se înscrie în audienţă sunt îndrumate să formuleze 
petiţii scrise, în problemele cu care se confruntă, să le transmită pe adresa electronică a 
consiliului judeţean: cjt@cjteleOlman.ro sau să uziteze de realizarea audienţei prin 
convorbire telefonică. Numerele de telefon la care pot fi apelate persoanele care 
desfăşoară activitatea de audienţă, zilele şi intervalele orare vor fi afişate pe site-ui 
propnu. 
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