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DISPOZIȚIA nr. 61 
privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire și combatere  

a infectării cu coronavirusul ”COVID – 19” 
 

Primarul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- trecerea la Scenariul III privind infecția cu coronavirus ”COVID – 19” în România; 
- declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății și, de asemenea, 

declararea stării de urgență de către Președintele României; 
- măsurile stabilite de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență în cursul zilei 

de 14.03.2020; 
- contextul actual datorat manifestării epidemiei generate de coronavirusul ”COVID – 

19” și riscului decontaminare a personalului din aparatul de specialitate la Primarului 
Comunei Braniștea; în vederea prevenirii infectării personalului propriu din aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Braniștea precum și a cetățenilor ce apelează la 
aceste servicii; 
În temeiul drepturilor conferite de art. 196 alin. 1, lit. b  și art. 173, alin. 5, lit. c și h din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

DISPUNE 
 

Art. 1 (1) Începând cu data de 19 martie 2020 întreaga corespondență adresată 
Primăriei Comunei Braniștea se transmite strict prin mijloace electronice sau prin servicii 
poștale. 

(2) Se interzice preluarea corespondenței direct de la petiționari, solicitanți sau 
reprezentanți ai unor persoane juridice; aceștia vor fi îndrumați să utilizeze una din 
modalitățile de transmitere a corespondenței prevăzute anterior, în situații de urgență 
maximă corespondența va fi preluată de personalul desemnat la poarta instituției în locul 
special amenajat. 

(3) Taxele și impozitele vor fi plătite în zilele de marți și joi între orele 0900 – 1100. 
 

Art. 2 (1) Începând cu data de 18 martie 2020, în scopul reducerii numărului de 
persoane care își desfășoară activitatea simultan în incinta Primăriei Comunei Braniștea se 
stabilește programul de muncă să se realizeze în 2 schimburi după cum urmează: 

a) începând cu ora 0800 până la ora 1200 – schimbul 1; 
b) de la 1200 la 1600  – schimbul 2. 
(2) Jumătatea din personal care va sta cele 4 ore acasă va presta activitatea la 

domiciliu. 
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Art. 3 În vederea asigurării continuității la nivelul Primăriei Comunei Braniștea se va 
stabili un grafic. 

 

Art. 4 (1) Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea va 
evita participarea la orice gen de manifestări cultural-artistice, sociale, sportive, recreative și 
altele asemenea. 
 (2) Se interzice personalului din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Braniștea 
să participe la orice fel de manifestare, în spații închise, la care participă mai mult de 50 de 
persoane. 
 (3) Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea care a 
participat la manifestări de orice natură atât în spații închise cu mai puțin de 50 de persoane 
sau în spații deschise cu mai puțin de 1000 de persoane, în prima zi de prezentare la locul de 
muncă va prezenta o informare cu privire la manifestarea la care au participat și locația 
acesteia, precum și cu numărul de participanți. Intrarea în instituție va fi permisă numai după 
analizarea situației create și a riscurilor pentru personalul instituției. 
 

 Art. 5 Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea va limita 
la strictul necesar deplasarea în alte încăperi decât cea care își desfășoară activitatea. 
 

 Art. 6 Organizarea de ședințe, consultări și alte asemenea manifestări se va limita la 
cele strict necesare și se va evita participarea la acestea a unui număr mare de participanți 
care nu ar permite asigurarea unei distanțe de cel puțin 1 m între participanți iar durata 
acestora se va limita la strictul necesar. 
 

 Art. 7 Se interzice staționarea personalului în spațiile comune mai mult decât timpul 
strict necesar. 
 

 Art. 8 La intrarea în instituție, atât la începerea programului, cât și după orice ieșire din 
instituție, fiecare persoană își va dezinfecta mâinile prin spălarea acestora cu apă și săpun. 
 

 Art. 9 Prezenta dispoziție va fi afișată la ușa instituției, va fi comunicată angajaților 
Primăriei Comunei Braniștea, va fi afișată pe pagina de internet www.clbranistea.ro și va fi 
comunicată Instituției Prefectului – județul Mehedinți, în vederea exercitării controlului de 
legalitate. 

 
 

Emisă astăzi 17.02.2020 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
                                                                                                               Contrasemnează 
                    Primar,                                                         Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                             Blăgniceanu Ionuț 
 


