
ROMÂNIA 

 

       
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL TULCEA 

  

 

 O R D I N U L   NR.  161 

 

privind măsurile dispuse la nivelul serviciului public comunitar regim permise de 

conducere şi înmatriculare vehicule, în perioada stării de urgenţă 
  

 
              ALEXANDRU-CRISTIAN IORDAN – Prefect al judeţului Tulcea, numit prin H.G. nr. 927 din 

13.12.2019; 

         

          În conformitate cu prevederile: 

- Decretul Preşedintelui Romaniei nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României; 

- Ordonanţa militară nr. 3/2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2020, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 1/1999; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2020, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României; 

- Adresa comună a Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi Direcţiei Generale Management 

Operaţional, nr. 255329/18.03.2020, respectiv nr. 97812/18.03.2020; 

- Referatul şefului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor, înregistrat sub numărul 503 din data de 01.04.2020, aprobat de Prefectul judeţul Tulcea.                  

 

           În temeiul art.275 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/05.07.2019, privind Codul Administrativ, emit 

următorul: 

 

O R D I N 
   

Art. 1.Programul de lucru la nivelul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, în perioada instituirii stării de urgentă, va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul 

orar 08.30-16.30. 

Art. 2. Programul de lucru cu publicul la nivelul serviciului public comunitar regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor în perioada instituirii stării de urgentă, va fi, zilnic, de luni până vineri, 

în intervalul orar 09.00-12.00. 

(2) Programul de lucru cu publicul se adresează doar persoanelor juridice, în vederea realizării unor 

interese profesionale. Pentru soluţionarea cererii nu este necesară programarea online.  

Art. 3. Pe întreaga durată a stării de urgentă, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor va funcţiona cu un singur ghişeu de lucru cu publicul pentru soluţionarea cererilor 

referitoare la vehiculele rutiere şi un ghişeu de lucru cu publicul pentru eliberarea documentelor şi a plăcilor cu 

numere de înmatriculare. 

(2) Eliberarea documentelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare se va face în ziua următoare 

preluării cererii, dacă solicitarea poate fi validată de sistemul informatic; 

Art. 4. Accesul în sediul serviciului este restricţionat la un număr de 4 persoane simultan. Se permite 

accesul doar persoanelor care prezintă actul de identitate, declaraţia prevăzută de Ordonanţa Militară nr.3/2020 şi 

au o temperatură corporală de maxim 37°C. 



Art. 5. În funcţie de solicitările primite din partea IPJ Tulcea,  în vederea punerii la dispoziţie a 

personalului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, şeful 

serviciului, va stabili personalul delegat şi va întocmi documentele necesare. 

(2) Pe toată perioada delegării, personalul din cadrul serviciului va putea desfăşura şi activităţi de ordine 

publică şi poliţie rutieră. 

Art. 6. În funcţie de evoluţia situaţiei operative, şeful serviciului va putea propune efectuarea recuperării 

zilelor de sâmbătă şi duminică, prin timp liber corespunzător, sau efectuarea totală/parţială a concediului de 

odihnă. 

 Art. 7. Prezentul ordin va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul instituţiei Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea precum şi prin publicarea 

acestuia pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului-judeţul Tulcea.  

 

 

                 Emis azi 02.04.2020 
 

           

  
 P R E F E C T, 

 

    ALEXANDRU-CRISTIAN IORDAN 

 

 

 

 

 
                                                                      Contrasemnează, 

                                                                      SUBPREFECT 

 

                 CARMEN CALOIANU 
           

 

 

         Vizat pentru legalitate 

Serviciul Juridic şi contencios administrativ 

 

Şef serviciu 

    CRISTIAN-GABRIEL ORDEAN 

 

 

 

 

 

 

 

      ÎNTOCMIT/01.04.2020 

 

                                                                                                                   Şeful Serviciului Public Comunitar                                                                                                                                         

   Regim Permise de   Conducere şi  

Înmatriculare a  Vehiculelor 

Cms. şef Nan Iustinian Tiberiu 

 


