
 
 
 
 
 
 
 
 
     D I S P O Z I T I A  Nr.50 
     din 17 martie 2020  
 
Privind: implementarea unor măsuri în cadrul Primăriei comunei Cuca pentru limitarea 

răspândirii epidemiei de Coronavirus .  
         

  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.  432/2016 a Judecătoriei Tg.Bujor judeţul Galaţi .  
  
 Având în vedere referatul întocmit de  secretarul  UAT înregistrat la nr.1677 din 17 
martie 2020  ;  
 Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență 
nr.6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 
Coronavirus .    
 Având în vedere art.155 alin.95)lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
 
   Emite prezenta :   D I S P O Z I Ţ I E :  
 
 Art.1. În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul Covid-19 la nivelul 
Primăriei comunei Cuca se instituie următoarele măsuri pentru perioada 18-31 martie 2020: 

a) Se suspendă activitatea directă de relații cu publicul la nivelul instituției ;  
b) Compartimentul registratură va proceda la primirea corespondenței de la oficiantul 

de poștă  și alte colete poștale în holul la intrarea în instituție.  
c) Se suspendă activitatea de audiențe a cetățenilor la conducerea instituției .  
d) Se suspendă  funcționarea târgului (pieței ) din comună . 

 Art.2. Se recomandă publicului utilizarea căilor de comunicare alternativă cu Primăria 
comunei Cuca  prin telefon /fax:0236331124 ; e-mail : cuca@gl.e-adm.ro, poștă : Primăria 
comunei Cuca , str. prof.dr. Dinu Cezar , nr.119.  
 Art.3. Prin grija secretarului comunei Cuca prezenta dispoziţie va fi comunicată 
Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi  şi persoanei nominalizate în termenul prevăzut de lege .  
 
 
     

          P R I M A R , 
                                   Vlad Mihăiţă             CONTRASEMNEAZĂ

                    Secretar, Marin Angelică   

     
 
 
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 P R I M A R  



R O M Â N I A       Nr.1677 din 17.03.2020  

JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
Compartimentul : FINANCIAR CONTABIL  
          APROB  
          PRIMAR  
          M. Vlad  

 
R E F E R A T   

 
 Subsemnatul Marin Angelică , secretar gen. UAT comuna Cuca   , în 
temeiul  Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cuca ;  
 
 Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004privind 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale 
de Urgență nr.6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus .    
 Având în vedere art.155 alin.95)lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;       
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;  
 Propunem următoarele :         

În contextul riscului de răspândire a infecției cu virusul Covid-19 la 
nivelul Primăriei comunei Cuca se instituie următoarele măsuri pentru perioada 
18-31 martie 2020: 

a) Se suspendă activitatea directă de relații cu publicul la nivelul 
instituției ;  

b) Compartimentul registratură va proceda la primirea corespondenței de 
la oficiantul de poștă  și alte colete poștale în holul la intrarea în 
instituție.  

c) Se suspendă activitatea de audiențe a cetățenilor la conducerea 
instituției .  

d) Se suspendă  funcționarea târgului (pieței ) din comună . 
  Se recomandă publicului utilizarea căilor de comunicare alternativă cu 
Primăria comunei Cuca  prin telefon /fax:0236331124 ; e-mail : cuca@gl.e-
adm.ro, poștă : Primăria comunei Cuca , str. prof.dr. Dinu Cezar , nr.1 
 Faţă de acestea vă rugăm să  dispuneți . 

 
        SECRETAR UAT ,  
    A.Marin  
 


