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DISPOZIŢIA NR. 538 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul Primăriei Municipiului Mangalia în vederea prevenirii și 

limitării răspândirii infecției cu coronavirus – COVID 19 

 

 

 Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN, 

 Având în vedere: 

▪ Prevederile Decretului Președintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, în contextul extinderii infecției cu coronavirusul SARS – 

CoV2 stabilind în sarcina autorităților și instituțiilor publice măsuri specifice pentru prevenirea 

răspândirii COVID 19, dar și pentru a proteja populația;  

▪ Prevederile Ordonanței Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă 

urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră unor bunuri, ale 

Ordonanței Militare nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19 și ale 

Ordonanței Militare nr.3 din 24.03.2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, 

adoptate de Ministrul Afacerilor Interne; 

▪ Prevederile Hotărârilor Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase pe teritoriul României, ale Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale 

de Urgență și ale Hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul 

Municipiului Mangalia; 

 Ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și de 

prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu 

coronavirusul SARS – CoV – 2; 

 În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) şi art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

D I S P U N: 

 

Art.1 (1) Suspendarea programului cu privire la relația cu publicul al tuturor 

compartimentelor funcționale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, inclusiv al Biroului Registratură și Informații Cetățeni, începând cu data de 25.03.2020.  

 (2) Începînd cu data de 25.03.2020 se interzice accesul cetățenilor în incinta Primăriei 

Municipiului Mangalia. 

 

Art.2 (1) Suspendarea activității cu publicul la ghișeele de încasare a taxelor și impozitelor 

locale din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia - Direcția Management Fiscal și Control Venituri, 

începând cu data de 25.03.2020. 

 

(2) Pentru achitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Mangalia, 

persoanele fizice și persoanele juridice vor putea vira aceste sume prin transfer bancar sau mandat 

poștal în următoarele conturi deschise la Trezoreria Mangalia – beneficiar Primăria Mangalia, C.U.I. 

4515255: 

 

-IMPOZIT CLĂDIRI PF   – RO37TREZ2332107020101XXX 

-IMPOZIT CLĂDIRI PJ   – RO34TREZ2332107020102XXX 

-IMPOZIT TEREN PF      – RO81TREZ2332107020201XXX 

-IMPOZIT TEREN PJ  – RO37TREZ2332107020101XXX 

-IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN – RO78TREZ2332107020203XXX 

-TAXA TEREN PF/PJ  – RO81TREZ2332107020201XXX 
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-TAXA SPECIALE   – RO90TREZ23321360206XXXXX 

-IMPOZIT MIJ TRANSPORT PF – RO56TREZ2332116020201XXX 

-IMPOZIT MIJ TRANSPORT PJ – RO06TREZ2332116020202XXX 

-IMPOZIT AUTO PESTE 12 TO – RO71TREZ2335033XXX000056 

-AMENZI    – RO34TREZ23321350102XXXXX 

-TAXA JUDICIARA DE TIMBRU – RO65TREZ23321070203XXXXX 

-CHIRIE LOCUINTE SOCIALE - RO07TREZ23321E300530XXX 

-REDEVENTA CONCESIUNE,COTA 

PARTICIPARE PROFIT- CHIRIE/ ASOCIERI – RO08TREZ23321A300530XXX 

 

-CONTRACT DE VANZARE TEREN - RO25TREZ233502205X003534 

-AUTORIZATIE CONSTRUCTIE SI   

TAXA TIMBRU ARHITECTURA  - RO87TREZ23321160203XXXXX 

-TAXA  PUBLICITATE   - RO83TREZ23321160250XXXXX 

 

(3) Pentru depunere de documente ce țin de competența Direcției Management Fiscal și 

Control Venituri, persoanele fizice și persoanele juridice pot folosi mijloacele electronice de 

comunicare, respectiv acestea pot fi depuse la adresa de e-mail: taxe@primaria.mangalia.ro. 

Răspunsul la solicitare va fi transmis prin intermediul poștei electronice. 

 

(4) Pentru solicitarea unor informații cu privire la bunurile deținute, persoanele fizice și 

persoanele juridice pot obține relații la numărul de telefon: 0241751060 – interior 216 sau pot 

transmite o solicitare pe adresa de email: taxe@primaria.mangalia.ro. 

 

Art.3 (1) Începând cu data de 30.03.2020, programul de lucru cu publicul al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Populației Mangalia, va fi următorul: 

 

DEPUNERE DOCUMENTE:    ELIBERĂRI DOCUMENTE: 

Luni: 08:30 – 11:30      Luni: 11.30 – 13:30 

Marți: 10:30 – 14:30      Marți: 08:30 – 10:30 

Miercuri: 08:30 – 11:30     Miercuri: 11.30 – 13:30 

Joi: 14:30 – 17:30      Joi: 12:30 – 14:30 

Vineri: 08:30 – 11:30     Vineri: 11.30 – 13:30 

 

 (2) Nu se vor primi decât cereri pentru eliberarea actelor de identitate pentru următoarele 

motive: pierdere, furt, deteriorare sau schimbare de nume, iar depunerea acestora la 

Compartimentul Evidența Persoanelor se va face numai pe bază de programare prealabilă la numărul 

de telefon: 0241757745. 

 

(3) Toate taxele pentru Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Populației 

Mangalia, se pot achita prin Poșta Română sau prin transfer bancar în următorul cont deschhis la 

Trezoreria Mangalia - beneficiar Primăria Mangalia, C.U.I. 4515255 –  

RO90TREZ23321360206XXXXX. 

 

 (4) Programul de lucru al Compartimentului Stare Civilă rămâne neschimbat. Cetățenii care 

se află în situația declarării unui deces sau înregistrării unei nașteri se pot adresa acestui 

compartiment, fără programare. 

 

 (5) Pentru orice altă solicitare, precum eliberare duplicat certificat de naștere, căsătorie, deces, 

anexa nr.9, etc., persoanele interesate se vor programa în prealabil la numărul de telefon: 

0341100374. 

 

 (6) Începând cu data de 30.03.2020, la Compartimentul Stare Civilă nu se vor mai oficia 

căsătorii. 
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 (7) Accesul în clădirile în care funcționează Compartimentul Stare Civilă și Compartimentul 

Evidența Persoanelor este permis pentru o singură persoană, în timp ce toți ceilalți solicitanți vor 

aștepta rândul în afara instituției. 

 

Art.4 Cetățenii și instituțiile publice se vor adresa Primăriei Municipiului Mangalia doar prin alte 

mijloace de comunicare, respectiv telefon: 0241751060, fax: 0241755606, email: 

secretariat@primaria.mangalia.ro, poștă sau servicii de curierat (pe adresa: Municipiul Mangalia, 

Șos. Constanței, nr.13, jud. Constanța, cod poștal 905500), după caz. 

 

Art.5 Toate aceste măsuri vor fi menținute pe toată perioada stării de urgență. 

 

Art.6 Secretarul General al Municipiului va comunica prezenta direcțiilor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa pentru 

control şi verificarea legalităţii, și o va aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului Mangalia. 

 

DATA: 25.03.2020    

 

 

PRIMAR, 

RADU CRISTIAN 

 

 

 

 

 

Contrasemneaza pentru legalitate 

        Secretar General Municipiu, 

                     Ciocănel Andreea 
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