ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA

ORDINUL NR. 137
Privind 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:
- evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și răspândirii coronavirusului
COVID - 19;
- referatul nr.3580/13.03.2020 întocmit de Compartimentul apostilă, informare și relații publice;
- dispoziția comună a secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică precum și a secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.I/1458/11.03.2020 privind
adaptarea/completarea cadrului operațional de aplicare a măsurilor din competența structurilor MAI , în contextul
evoluției răspândirii coronavirusului;
În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
emit următorul:
ORDIN:
Art.1. Se suspendă activitatea de audiențe, relații cu publicul, registratura generală și de apostilare a actelor
oficiale administrative în perioada 13 martie - 31 martie, urmând ca după această dată să se dispună noi decizii, în
funcție de evoluția situației.
Art.2. Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa instituției prefectului prin alte mijloace de comunicare
decât
prezentarea
personal
la
sediul
instituției,
respectiv
fax
(0240513036),
e-mail
(relatiipublice@prefecturatulcea.ro) și poștă (Instituția Prefectului-județul Tulcea, str. Păcii, nr.18, mun.Tulcea),
după caz.
Art.3. Persoanele fizice care doresc apostilarea actelor oficiale vor depune documentele doar 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. 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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