
ROMANIA
JUDETUL IMlS

PRI MARUL COMUN EI COSTEIU

D rs PoztTtA
r' 137 din^09,1 1.2020

privind instituirea unor mdsuri pentru prevenirea rdspdndirii SARS - CoV -2

AnalizSnd temeiurile juridice, respectiv:

a) Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele misuri pentru prevenirea ;i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificErile ;i complet5rile ulterioare;

b) inrespectareaart.l2alin.(1);iart.24lit.,,b"dinOUGnr.21/2AO4privindSistemul Nalional
de Management al Situaliilor de Urgen;5, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

c) Prevederile art.154, alin. (1);i (6), art, 155 alin. (1) lit.,,a";i ,,e", alin, (2) lit.,,c";i alin. (5) lit.

,,b", art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile;i completirile
ulterioare;

Jindnd cont de:

a) Referatul nr.7993 din 09.',I1.2020, intocmit de d-na

superior compartimentul resurse umane;

0

Carla Dorina Drag;ineanfu referent

b) Ordinul comun al Ministrului muncii;i proteclieisociale si MinistruluisEn5talii nr.357712020

privind m5surile pentru prevenirea contamindrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 ;i pentru

asigurarea desfS;uririi activit5fii la locul de muncS in conditii de securitate in munc5, pe

perioada stSrii de alert5l

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)lit. b)din Ordonanla de urgent5 a Guvernuluinr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificErile ;i complet5rile ulterioare,

PRTMARUL COMUNEI CO$TEIU
emite urmEtoarea dispozilie:

Art.1. -incep6nd cu data deluni 9 noiembrie 2020 programul cu publicul va fi in zilele de

Luni, Miercuri, Joi si Vineri in intervalul orar 9.00 - 13.00.

Att.z. - in fiecare zi de Marli a s5pt5m6nii activitatea personalului se desf5SoarS la sediul

Primariei, programul de lucru cu publicul se desflsoar5 in intervalele orare 9.00 - 13.00 Si 13.00

- 17.00.

Art.3.- Cetdtenii, persoanele juridice se pot adresa Primdriei Comunei Cogteiu prin orice alte

mijloace de comunicare dec6t prezentarea personald la sediul institutiei respectiv:

(1) Telefon 0256- 325500;

(2) Fax 0256 - 326500;

(3) E-mail: primaria.costeiu@yahoo.com.

Art.4. - Cet;lenii, persoanele juridice pot vizualiza pe site-ul prim5rieiwww.costeiu.ro accesAnd

avizierul electronic sau taxe ;i impozite, conturile in care se pot face pl5!i cu privire la taxe gi



impozite locale.

Art.S. - Prezenta dispozitie are caracter normativ ti intr5 in vigoare la data comunic5rii

persoanelor interesate.

Art.6. - Prezenta dispozitie poate fi contestate in condiliile Legii contenciosului administrativ nr.

554/2004, mod ificatS ;i com pletat5.

Art.7. - Prezenta dispozifie se incredinfeaz5 cu ducerea la indeplinire compartimentului resurse

umane din cadrul PrimdrieiComunei Co;teiu.

Art. 8. - Prezenta dispozilie se comunic5: lnstituliei Prefectului Judelului Timi9, Prefectului

Judelului Timi;, Primarului Comunei Co;teiu, persoanelor in cauzd ;i postare pe pagina de

internet www.costeiu.ro si in Monitorul Oficial Local.

PRr MARUL COMUNET COSTEIU

Petru CAREBIA

CONTRASEM N EAZA PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTEIU

Mariana ARDELEAN
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PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

ulterioare emiterii Dispozi!iei primarului nr.137 / 09.11.2020

Nr.

crt.
I

U

1

oPERATTUNI EFECTUATE

1

Semnarea dispoziliei '

Comunicarea cStre prefectul judelului

Aducerea la cuno;tin!5 publicE

Devine obligatorie si produce efecte juridice incepand cu

2

3

4


