
DISPOZIȚIA NR. 539  

pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.528/23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în ședința extraordinară din data de 27.03.2020 

  

 

 Primarul Municipiului Mangalia – CRISTIAN RADU, 

 În temeiul art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b) și art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare: 

▪ Adresele Instituției Prefectului – Județul Constanța nr.4781/24.03.2020 și nr.4975/25.03.2020, înregistrate la 

sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.20110/25.03.2020, respectiv nr.20148/26.03.2020, cu privire la organizarea 

ședințelor consiliilor locale, într-o manieră alternativă, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare; 

▪ Adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408/23.03.2020; 

▪ Adresa comună a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Adminis-

trației nr.10752/24.03.2020 și nr.47162/24.03.2020; 

▪ Prevederile Dispoziției nr.528/23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în 

ședința extraordinară din data de 27.03.2020; 

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 mă suri de 
prevenire ă ră spă ndirii 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; 

 

DISPUN: 

 

 Art.1 Modificarea și completarea Dispoziției nr.528/23.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia în ședința extraordinară din data de 27.03.2020, în sensul modificării locației stabilite pentru desfășurare, 

prevăzută în art.1 al actului administrativ, după cum urmează: 

 

„Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în ședința extraordinară în data de 27.03.2020 la 

ora 13:00, care se va desfășura prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, cu proiectul ordinii 

de zi stabilit conform anexei, care se constituie parte integrantă din prezenta dispoziție.” 

 

Art.2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.528/23.03.2020 rămân neschimbate. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziție membrilor Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității și o va afișa în 

locuri publice spre a fi cunoscută de către cetățeni. 

 

DATA: 26.03.2020 

 

PRIMAR, 

CRISTIAN RADU 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


