ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA

ORDINUL NR. 187
privind suspendarea activității comisiilor/ comitetelor/ grupurilor de lucru
constituite la nivelul județului Tulcea pe fondul situației create de răspândirea
noului Coronavirus (Covid-19)
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 SARS-COV-2;
 O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență;
 H.G. nr. 557/2016 privind managementul situațiilor de risc;
 O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;
 Art.2, lit. e), art.50 și art.51, alin.(1) din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de
urgență la nivel național;
 Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență
pe teritoriul României;
 referatul nr. 5364/15.04.2020 întocmit de Serviciul Conducere Instituţii Deconcentrate şi
Afaceri Europene;
În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, emit următorul:
ORDIN:
Art. 1. Prin dispozițiile prezentului ordin se suspendă pe perioada stării de urgență activitatea
următoarelor comisii/ comitete/ grupuri de lucru:
-

Colegiul Prefectural Tulcea;

-

Comisia de Dialog Social la nivelul județului Tulcea;

-

Grupul județean pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic
şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar de pe raza judeţului Tulcea;

-

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice la nivelul
județului Tulcea;

-

Comisia județeană pentru implementarea Programului pentru Școli al României în perioada
2017-2023 la nivelul județului Tulcea;

-

Biroul Județean pentru romi Tulcea;

-

Grupul de lucru mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetățenilo români aparținând minorității rome constituit la nivelul județului Tulcea.

Art. 2. (1) Cetățenii și instituțiile publice care doresc rezolvarea unor probleme, care fac
obiectul acestor comisii, și care nu suportă amânare, se pot adresa Instituției Prefectului
prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea personal la sediul instituției.
(2) Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:
a) poștă electronică (e-mail): prefect@prefecturatulcea.ro;
b) formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul
Tulcea care poate fi accesat aici: https://tl.prefectura.mai.gov.ro/datele-de-contactale-autoritatii/ ;
c) tel: 0240 511 042; fax:0240 513 036
d) corespondență poștală.
Art. 3. Prezentul Ordin se aduce la cunoștința publică atât prin afișare la sediul instituției,

cât și prin publicare pe site-ul acesteia.
Emis azi 16.04.2020
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