ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
I NSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA

ORDINUL NR. 143
Privind modificarea și completarea ordinului nr.137/13.03.2020 referitor la suspendarea activității de
audiențe, relații cu publicul, registratura generală și de apostilare a actelor oficiale administrative
Alexandru - Cristian Iordan - Prefect al judeţului Tulcea, numit prin H.G. nr.927 din 13.12.2019;
Având în vedere:
- decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României KlausWerner Iohannis;
- radiograma Ministerului Afacerilor Interne nr. 10216/16.03.2020;
- referatul nr.3771/17.03.2020 întocmit de Compartimentul apostilă, informare și relații publice;
În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit
următorul:

ORDIN:
Art.1. Începând cu data emiterii prezentului ordin, articolul 1 al Ordinului Prefectului nr.137/13.03.2020 se modifică
și va avea următorul conținut:
“(1) Se suspendă activitatea de audiențe și relații cu publicul în perioada 17 martie – 16 aprilie, urmând ca după
această dată să se dispună noi decizii, în funcție de evoluția situației.”
Art.2. După alineatul 1 al articolului 1 se introduc 3 noi alineate, respectiv 2, 3 și 4, cu următorul conținut:
(2) Persoanele care se prezintă pentru depunerea și eliberarea documentelor pentru apostilare vor avea acces într-un loc
special amenajat, cât mai izolat și cât mai aproape de intrarea în instituție.
(3) Persoana care va desfășura activitatea de primire și eliberare a documentelor va fi
echipată corespunzător, cu
echipament de protecție.
(4) Igienizarea spațiilor destinate activității de relații cu publicul va fi realizată din două în două ore, cu personalul
propriu.
Art.3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, articolul 3 al Ordinului Prefectului nr.137/13.03.2020 se modifică
și va avea următorul conținut:
„Art.3. Persoanele fizice care doresc apostilarea actelor oficiale pot depune documentele și prin corespondență cu
îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.8 din Instrucțiunile MIRA nr.82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de
eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, respectiv:
“Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de documentele prevăzute la art. 6 şi 7;
b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;
c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului şi a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.”
Art.4. Celelalte dispoziții ale Ordinului Prefectului nr. 137/13.03.2020 rămân neschimbate.
Art.5. Prezentul ordin se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției, prin publicarea pe pagina de
internet a instituției precum și prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial Local al Consiliului Județean Tulcea în secțiunea
“alte documente”.
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