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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

, ~ 

pentru: modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 375 din 22 mai 2020 privind 
stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea răspândirii noului 
coronavirus SARS-Co V -2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate 
a munCll 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 

- referatul comun nr. J[) 031- din data de :26'- (O . 2021 al Directiei , 
economice, Direcţiei juridice şi Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- avizul Direcţiei juridice nr . .2.0 o;Jt din ~J _ /.0, 2021; 
- prevederile art. 7 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor 

nr. 2 şi 3 la Hotărâre a Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID 19; 

- prevederile art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. e) şi f) alin. (6) lit. b) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al 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 completările 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1. Dispoziţia nr. 375 din 22 mai 2020 se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
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