
 

R O M Â N I A                   
JUDEŢUL TIMIŞ                 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

  
                         

                                                         
DISPOZIŢIA 

privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
la nivelul Consiliului Județean Timiș 

 

         Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş; 
 
          Având în vedere Raportul nr. 21.775/27.10.2020 al Direcției Administrație Publică Locală 
prin care se propune constituirea Grupului de lucru pentru combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 
         Luând în considerare prevederile HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 
          În temeiul prevederilor art. 191 alin. 1 lit. f) și art. 196 alin. 1 lit. b). din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, emite prezenta, 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 
 

Art.1. - Se constituie Grupul de lucru pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
la nivelul Consiliului Județean Timiș, potrivit anexei care face parte din prezenta dispoziție. 

Art.2. - (1) Grupul de lucru se va întruni periodic sau ori de câte ori este cazul, va analiza 
situații de fapt existente și va propune soluții concrete de acțiune împotriva SARS-Cov-2, care se 
vor comunica spre analiză și decizie Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, după 
caz. 
 (2) Grupul de lucru se va completa ulterior și cu alți membri. 

Art.3. - (1) Secretariatul tehnic al Grupului de lucru se va asigura de către Agud Carmen – 
consilier superior, Biroul Strategia Județeană de Sănătate Publică și Politici Sociale - Direcția 
Administrație Publică Locală și Ana-Maria Domilescu-Lambing – consilier superior, Biroul Strategia 
Județeană de Sănătate Publică și Politici Sociale – Direcția Administrație Publică Locală.  
                       (2) Fișa postului a persoanelor nominalizate la alineatul 1 se va modifica în mod 
corespunzător prin grija directorului executiv al Direcției Administrație Publică Locală. 
           Art.4. - Prezenta dispoziţie se comunică: 

               - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
               - Direcției Administraţie Publică Locală; 
               - Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș; 
               - Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara; 
               - Persoanelor și instituțiilor prevăzute în anexa la prezenta dispoziție cât și persoanelor 
prevăzute la art. 3.  

 
 

PREŞEDINTE,     Contrasemnează: 
         Alin-Adrian NICA                                           SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI TIMIŞ, 

                                                              Ioan-Dănuț ARDELEAN                                                            
 
 
Timişoara, la  30.10.2020 
Nr.453                                     
Anexa se poate consulta la sediul Consiliului Județean Timiș cam. 309 

 
 


