
 

 

DISPOZIŢIA NR. 875 

Privind suspendarea activității cu publicul în cadrul Compartimentului Stare Civilă – Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Populației Mangalia, pentru o perioadă de 14 zile, în 

vederea prevenirii și limitării răspândirii infecției cu coronavirus – COVID 19 

 

 

 Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN, 

 Având în vedere: 

▪ Referatul nr.1/1512 din 22.06.2020 întocmit de Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Populației Mangalia, prin care se solicită suspendarea activității cu publicul în cadrul 

Compartimentului Stare Civilă, pentru o perioadă de 14 zile; 

▪ 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, stare de urgență prelungită prin Decretul 

nr.240/2020;  

▪ Prevederile art.57, art.58 și ale art.59 din O.U.G. nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, dar și de faptul că un angajat al Primăriei Municipiului Mangalia 

care își desfășura activitatea în incinta Clubului Nautic Callatis a fost testat pozitiv; 

 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 Suspendarea programului cu publicul în cadrul Compartimentului Stare Civilă – 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Mangalia, ce își desfășoară activitatea în 

incinta Clubului Nautic Callatis, pentru o perioadă de 14 zile începând cu data prezentei. 
 

Art.2 (1) Pe durata celor 14 zile, se vor putea înregistra doar actele de deces și de naștere, 

respectând prevederile dispozițiilor art.57, art.58 și ale art.59 din O.U.G. nr.70/2020, cu modificările 

și completările ulterioare. 

  (2) Căsătoriile programate se vor oficia de către Primarul Municipiului Mangalia sau de 

către Viceprimarul Municipiului Mangalia în sala de oficieri din incinta Clubului Nautic Callatis. 
 

Art.3 Secretarul General al Municipiului va comunica prezenta dispoziție Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Populației Mangalia, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, și o va aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului 

Mangalia. 
 

DATA: 22.06.2020    
 

PRIMAR, 

RADU CRISTIAN 

 
Contrasemneaza pentru legalitate 

        Secretar General Municipiu, 

                     Ciocănel Andreea 
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