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DISPOZIȚIE 

 
pentru prelungirea măsurilor stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.106/19.05.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru prevenirea 
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activității Consiliului Județean Olt, pe perioada stării de alertă instituită pe teritoriul țării 
 
 
           Având în vedere: 

- Raportul nr.8505/10.08.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.53/2021 
privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19; 

- prevederile Ordinului comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și 
Ministrului Sănătății nr.3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea 
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 
activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada 
stării de alertă, 
 

    În temeiul art.190 alin.(4), art.191 alin.(6) lit. b) raportat la art.173 alin.(5) lit. b), c) și h), 
precum și art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

PREŞEDINTELE Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție. 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea măsurilor stabilite prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.106/19.05.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 
desfășurării activității Consiliului Județean Olt, pe perioada stării de alertă instituită pe 
teritoriul țării prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Hotărârea Parlamentului României nr.5/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, și prelungită prin Hotărârile Guvernului nr.476/2020, nr.553/2020, 
nr.668/2020, nr.782/2020, nr.856/2020, nr.967/2020 nr.1065/2020, nr.3/2021, nr.35/2021, nr. 
293/2021, nr.432/2021, nr.531/2021, nr. 636/2021, nr.730/2021 și nr.826/2021. 
          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Olt și se 
comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Olt; 
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- Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

- Spitalului Județean de Urgență Slatina; 
- Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 
- Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 
- Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu“;  
- Serviciului Județean de Pază Olt; 
- Muzeului Județean Olt; 
- Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt; 
- Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș; 
- Școlii Profesionale Speciale Balș. 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

                        Marius OPRESCU                                       
 
 

 
                                                   AVIZAT, 

                                                                                                  Secretar General al Județului 
                                                              Marinela-Elena ILIE     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 10.08.2021 
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https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-judeean-de-cultura-i-arta-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/biblioteca-judeteana-olt-ion-minulescu.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/muzeul-judeean-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-judeean-de-resurse-i-asistena-educaionala-olt.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/centrul-colar-pentru-educaie-incluziva-bal.html
https://www.cjolt.ro/ro/unitati-subordonate-cj-olt/coala-profesionala-speciala-bal.html

