
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 544 

Privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției nr.538 din 25.03.2020 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 Dispoziției nr.538 din 25.03.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul Primăriei 

Municipiului Mangalia în vederea prevenirii și limitării răspândirii infecției cu coronavirus – COVID 19; 

▪ 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 Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 alin.(2) al Dispoziției nr.538 din 25.03.2020 privind 

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

infecției cu coronavirus – COVID 19, în sensul că 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 în următorul cont deschis la Trezoreria Mangalia – beneficiar Primăria Mangalia, C.U.I. 4515255, 

pentru:  

 

-CHIRIE LOCUINȚE SOCIALE, REDEVENȚĂ CONCESIUNE,COTA PARTICIPARE PROFIT- 

CHIRIE/ ASOCIERI – RO08 TREZ 2332 1A30 0530 XXXX 

 

Art.5 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.538 din 25.03.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul Primăriei 

Municipiului Mangalia în vederea prevenirii și limitării răspândirii infecției cu coronavirus – COVID 19, rămân 

neschimbate. 

 

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: 27.03.2020    

 

PRIMAR, 

RADU CRISTIAN 

 

Contrasemneaza pentru legalitate 

        Secretar General Municipiu, 

                     Ciocănel Andreea 


