
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIA Nr.503/2020 

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita 
 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6750/2020 al Direcţiei generale management, cu privire la 
modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii 
infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita; 
- Dispoziția nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu 
COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita; 
- Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita nr. 8/11.03.2020, nr. 
10/15.03.2020; nr. 11/15.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a 
noului Coronavirus; 
- Dispoziția nr. 1393/2011 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței militară nr. 2/2020 și nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19; 
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, privind instituirea 
stării de urgență, și în condițiile art. 33 din Anexa nr. 1 al acestui act normativ;  
- prevederile art. 48, art. 108 și următoarele din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- dispozițiile Legii nr. 19/2020 privind zile libere pentru părinți, ale Legii nr. 81/2018 privind 
reglementarea activității de telemuncă, și ale Legii nr. 319/2006 privind Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 59 din 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative 

În temeiul prevederilor art. 191, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile 
art. 196, alin (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

D I S P U N E : 



Art. I Se modifică art. 2, alin (3) al Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de 
prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului 
Județean Harghita, care va avea următorul cuprins:  

“Art.2 (3) Personalul pentru care se organizează activitatea de la domiciliu sub formă de 
telemuncă va primi sarcinile de serviciu în condițiile alin. (1), și are obligația de a le rezolva cu 
respectarea termenelor și a responsabilităților stabilite în Fișa postului și conform 
sarcinilorprimite, având obligația de a raporta către superiorul direct activitatea desfășurată, 
respectiv de a întocmi și de a trimite zilnic, cel târziu până la ora 20.00 un Raport de activitate, 
conform modelului cuprins în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta dispoziție, la adresa de 
e-mail al superiorului ierarhic și la adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro.  

 

Art. II Se modifică art. 2 al Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspunderii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean 
Harghita, după alin. (3) se introduce un nou alin (3^1)care va avea următorul cuprins: 

(3^1) Personalul care ocupă funcții de demnitate publică, Secretar general al județului, Arhitect 
șef, Administrator public, respectiv Directorii generali, Directorii executivi și adjuncții acestora, 
sunt exceptate la obligația raportării zilnice a activității prevăzut la alin (3) din prezenta 
dispoziție 

Art. III La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins: 

„(5) Personalul care desfășoară activitatea de la domiciliu sub formă de telemuncă, de regulă 
va avea programul de lucru de luni până vineri între orele 09:00 și 16:00”; 

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Preşedintele Consiliului 
Județean Harghita prin structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Harghita și salariații din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita. 

Art. V Prezenta dispoziţie se comunică: Direcţiei generale management, Direcției generale 
economice, Direcția generală administrație publică locală, Direcția generală programe, proiecte 
și achiziții publice, Direcției generale tehnice, Direcției Arhitect șef, Direcției generale 
patrimoniu, Compartimentului Corp control, Biroului de Audit public intern, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se publică în Monitorul Oficial Local al Județului 
Harghita.  

Miercurea Ciuc, ________________2020 
Borboly Csaba 

Președinte CONTRASEMNEAZĂ 

  Secretarul general al judeţului  
  Vágássy Alpár 
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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 
Direcţia generală management 
Compartiment resurse umane 
Nr. 6750/25.03.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a 
răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita 
 

Având în vedere situația dată de răspândirea pe teritoriul României a noului coronavirus Covid-
19, precum și necesitatea luării măsurilor de prevenție și combatere a răspândirii infectării în 
rândul salariaților Consiliului Județean Harghita, precum și Ordonanța militară nr. 2/2020 
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, propunem modificarea Dispoziției nr. 
457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul 
colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita, după felul următor:  

- Art. I Se modifică art. 2, alin (3) al Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de 
prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului 
Județean Harghita, care va avea următorul cuprins:  

- “Art.2 (3) Personalul pentru care se organizează activitatea de la domiciliu sub formă de 
telemuncă va primi sarcinile de serviciu în condițiile alin. (1), și are obligația de a le 
rezolva cu respectarea termenelor și a responsabilităților stabilite în Fișa postului și 
conform sarcinilorprimite, având obligația de a raporta către superiorul direct 
activitatea desfășurată, respectiv de a întocmi și de a trimite zilnic, cel târziu până la ora 
20.00 un Raport de activitate, conform modelului cuprins în Anexa nr. 1 parte integrantă 
din prezenta dispoziție, la adresa de e-mail al superiorului ierarhic și la adresa de e-mail 
hr@judetulharghita.ro.  

- Art. II Se modifică art. 2 al Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de 
prevenire a răspunderii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului 
Județean Harghita, după alin. (3) se introduce un nou alin (3^1)care va avea următorul 
cuprins: 

- (3^1) Personalul care ocupă funcții de demnitate publică, Secretar general al județului, 
Arhitect șef, Administrator public, respectiv Directorii generali, Directorii executivi și 
adjuncții acestora, sunt exceptate la obligația raportării zilnice a activității prevăzut la 
alin (3) din prezenta dispoziție 

- Art. III La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul 
cuprins: 

- „(5) Personalul care desfășoară activitatea de la domiciliu sub formă de telemuncă, de 
regulă va avea programul de lucru de luni până vineri între orele 09:00 și 16:00”; 

 

Miercurea Ciuc, 23 martie 2020 
 
  Întocmit, 
 Szőcs-Mátyás István Csiszár Julianna 
 director general consilier 
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