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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 

ORDINUL NR. 419 

privind stabilirea programului de lucru la nivelul Serviciului public comunitar regim permise de 

conducere și înmatriculare a vehiculelor al județului Tulcea 
 

Alexandru Dan Munteanu - Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului nr.121 
din 27 ianuarie 2022;  

Având în vedere: 

- Hotărârea Guvernului nr. 1225 din 12 octombrie 2022 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de 

relaţii cu publicul; 

- art. 11⁵ alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 148/2022 din 02 noiembrie 2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 577/2008 din 08 august 2008 privind programul de 

lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repaosului săptămânal; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 139/2020 din 16 septembrie 2020 privind unele 

măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor; 

- referatul șefului serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor al județului Tulcea nr. 1224/RP din 03 noiembrie 2022, aprobat de Prefectul judeţului 

Tulcea; 
În temeiul art.275 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul: 

O R D I N :  

Art. 1. (1) Programul de lucru al personalului Serviciului Public Comunitar Regim Permise 

de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea, la sediul principal din municipiul Tulcea este de 

luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00. 

           (2) Lucrătorii beneficiază zilnic de o pauză de masă de 30 de minute, care se include în 

programul de muncă. 

Art. 2. (1) Soluționarea cererilor se face, de regulă, în baza unor programări online valabile, 

efectuate prin aplicația informatică pusă la dispoziția publicului pe pagina proprie de internet, de către  

Direcția generală permise de conducere și înmatriculări. 

 (2) Solicitările pentru care nu există operaționalizată facilitatea de programare vor fi 

prelucrate fără programare, în timpul programului normal de lucru, după soluționarea cererilor 

programate. 

 (3) Stabilirea și alocarea locurilor disponibile pentru programare se face de către șeful  

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau 

înlocuitorul la comanda serviciului în funcție de gradul de ocupare a acestora, personalul avut la 

dispoziție și numărul de solicitări. 

ROMÂNIA 
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Art. 3. (1) Proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere  se 

desfășoară în zilele de miercuri, în intervalul orar 08:30-16:00 și vineri în intervalul orar 08:30-15:00. 

    (2) Proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere  se 

desfășoară zilnic în intervalul orar 08:30-15:30. 

Art. 4. Activitatea de eliberare a certificatelor de înmatriculare, permiselor de conducere și 

plăcilor cu numere de înmatriculare se desfășoară zilnic în intervalul orar 15:00-16:00. 

Art. 5. La nivelul serviciului va funcționa zilnic, în intervalul orar 08:30-09:30 un ghișeu de 

lucru cu publicul (casierie) unde se pot încasa tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu 

numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de 

înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare. 

Art. 6. Programul de lucru al personalului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Tulcea, la sediul secundar din localitatea Măcin este în zilele 

de marți și joi, din primele două săptămâni ale fiecărei luni, în intervalul orar 11:00-13:00. 

Art. 7. În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, ca urmare a efectuării inventarierii periodice a 

plăcilor cu numere de înmatriculare, nu se desfășoară activități de lucru cu publicul pe linia 

înmatriculării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor. 

Art. 8. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 08.12.2022 și abrogă Ordinul 

Prefectului nr. 62/26.03.2018 și Ordinul Prefectului nr. 131/14.04.2022. 

Art. 9. Secretarul general al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul 

Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va înregistra prezentul ordin, îl va comunica, în copie 

certificată, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Tulcea și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet a instituției. 
 

 

                                                                                                                              Emis azi 10 noiembrie 2022 

PREFECT, 
 

                                          Alexandru Dan MUNTEANU 
 
 
 
 

Contrasemnează    

p. SECRETAR GENERAL 

 

cu atribuții delegate în temeiul 

                                             art.265 alin. (15)din OUG nr.57/2019 

                                               privind Codul administrativ, 

                                               cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Cristian Gabriel ORDEAN 

 
 
   Avizat pentru legalitate, 

        consilier juridic  

  Nadina Veronica Ivanov 

 


