
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU 
 

DISPOZITIE 
privind  

reglementarea unor măsuri la nivelul comunei Rușețu în contextul declarării stării de 
urgență pe teritoriul României 

 
 
Primarul comunei Ruşeţu, judeţul Buzău; 
Avand in vedere: 

  
-  Decretul nr.195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României; 
-  prevederile art.154 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.a) precum și cele ale art.155 alin.(5) lit.b), 

raportate la art.129 alin (7), lit.c), g) și h)   din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

  
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  
 
emite următoarea: 

DISPOZIȚIE : 
 

Art.1.- Pe perioda stării de urgență instituită pe teritoriul României, corespondența comunei 
Rușețu cu orice persoană, instituție sau autoritate, se transmite exclusiv prin mijloace electronice sau 
servicii poștale ori de curierat. 

Art.2.- Angajații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rușețu, precum și 
bibliotecarul, își vor limita deplasările în alte încăperi decât cele în care își au biroul, utilizând, pentru 
rezolvarea problemelor de serviciu, mijloacele electronice sau telefonul. 

Art.3.- Angajații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rușețu, precum și 
bibliotecarul, au obligația de a nu participa la evenimente sau manifestări cultural-artistice, sportive, 
sociale, recreative ori alte asemenea.  

Art.4.- Organizarea de ședințe și consultări de către autoritățile administrației publice locale – 
Primar și Consiliul local- se va limita la cele strict urgente și necesare, evitându-se participarea unui 
număr mare de persoane și numai în încăperi care pot asigura o distanță de minim 1,5 metri între 
participanți și pentru durate minime. 

Art.5 (1) Activitatea de lucru cu publicul se desfășoară fără accesul cetățenilor în sediul 
Primăriei.       

(2) Pentru rezolvarea solicitărilor cetățenilor care se prezintă la sediul Primăriei, un funcționar, 
care va purta mijloace de protecție (mască și mănuși), va elibera documentul solicitat, în spațiul de la 
intrare in instituție, special amenajat acestui scop, folosind apoi, soluțiile dezinfectante puse la dispoziție. 

 
  Art.6.- Secretarul general al comunei Ruşeţu, va asigura comunicarea prezentei dispozitii 

persoanelor si institutiilor interesate. 
 
     PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU  
                    Florin Snae 
             

                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU, 
                      Gabriel Dinu 
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