ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA

O R D I N U L NR. 248
privind programul de lucru la nivelul serviciului public comunitar regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor
MARCEL IVANOV – Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului
nr. 288 din 10.03.2021;
Ţinând cont de referatul de aprobare, întocmit de şefului serviciului, aprobat de prefectul jud.
Tulcea şi înregistrat sub nr. 941/23.06.2021, prin care se propune programul de lucru al personalului
din cadrul serviciului regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, începând cu data de
01.07.2021;
În conformitate cu prevederile:
- Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completarile ulterioare;
- H.G. nr. 636/2021 din 9 iunie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- anexa nr. 1 la H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004, privind aprobarea Programului de măsuri
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
- Ordinul comun nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020, privind instituirea obligativităţii purtării
măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
- O.M.A.I. nr. 577 din 8 august 2008, privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de
organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal;
- O.M.A.I. nr. 703 din 6 ianuarie 2009, privind stabilirea programului de lucru în Ministerul
Administraţiei şi Internelor;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 139/16.09.2020, privind unele măsuri organizatorice
în domeniul înmatriculării vehiculelor;
- art.28 din O.M.A.I. nr. 75 din 14 martie 2012, pentru aprobarea Metodologiei privind
confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum şi
aprovizionarea cu acestea în formă brută
În temeiul art.275 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/05.07.2019 privind Codul
Administrativ, emit următorul:
ORDIN
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2021, se stabileşte următorul program de lucru la nivelul Serviciului

Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea:

- luni, marţi şi joi 08.30-16.30;
- miercuri
08.30-18.30;
- vineri
08.30-14.30.
Art. 2. (1) Soluţionarea cererilor se va face, de regulă, în baza unor programări on-line.
(2) Alocarea locurilor disponibile, pentru programarea on-line, pe operaţiuni şi intervale orare
este responsabilitatea şefului serviciului.
Art. 3. Examinarea candidaţilor la proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de
conducere se va face în zilele de miercuri şi vineri.
Art. 4. Eliberarea documentelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare se va face, fără programare
on-line, în termen de 20 de zile, începând cu ziua lucrătoare ulterioară depunerii solicitării, conform
următorului program:
- luni, marţi şi joi 15.00-16.30;
- miercuri
17.00-18.30;
- vineri
13.00-14.30.
Art. 5. Programul de lucru cu publicul la sediul secundar din localitatea Măcin este în fiecare zi de
marţi şi joi în intervalul 11.00-13.00.
Art. 6. Reprogramarea candidaţilor la proba practică a examenului de obţinere a permisului de
conducere se va face în zilele de luni ( 12.00-13.00) şi miercuri (16.30-18.30).
Art. 7. În ultima zi lucrătoare din lună se desfăşoară inventarul lunar al plăcilor cu numere de
înmatriculare, fapt pentru care nu se pot elibera documente şi a plăci cu numere de înmatriculare.
Art. 8. Organizarea activităţii se va face cu respectarea întocmai a regulilor de protecţie igienicosanitare.
Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului
prefectului nr. 383/2020.
Art. 10. Secretarul general al Instituţiei Prefectului – judeţul Tulcea, prin intermediul Serviciului
juridic şi contencios administrativ va asigura înregistrarea şi comunicarea prezentului ordin, inclusiv
către Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile legii.
Emis, azi 30 iunie 2021
P R E F E C T,
MARCEL IVANOV
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
cu atribuţii delegate în temeiul
art. 265 alin.15 din OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare
CRISTIAN-GABRIEL ORDEAN

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic
Nadina Ivanov

Întocmit,
Şeful serviciului
Cms şef de poliţie
Iustinian Tiberiu Nan
2 exemlare
1 ex.- IP Tulcea
1 ex. – SPCRPCIV Tulcea

