
ROMÂNIA
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COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

D I S P O Z I ŢI A
Nr. 120 din 12.03.2020

privind suspendarea activită ii de audien e, rela ii cu publicul, registratură ț ț ț
în perioada 13-31 martie 2020

      
Primarul comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
Având în vedere:

          -  evolu ia situa iei epidemiologice de pe teritoriul României în contextulț ț
apari iei i raspândirii  Coronavirusului COVID- 19;ț ș
         - referatul nr.2634 din 12.03.2020  privind necesitatea  suspendării  activită iiț
de audien e, rela ii cu publicul, registratură  in cadrul Primăriei comunei Dolje ti înț ț ș
perioada 13.03.2020- 31.03.2020;
           În temeiul art.155 alin.1, lit.d, i alin.5, pct.b, i ale art.196 alin.1,ș ș  din
OUG.nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,

D I S P U N:

      Art.1.  Se suspendă activitatea de audienţe, relaţii cu publicul, registratură în
perioada  13 martie - 31 martie 2020,  urmând ca după această dată să se ia noi
decizii, in funcţie de evoluţia situaţiei.
      Art.2. Persoanele fizice, persoanele juridice şi instituţiile publice se pot adresa
Primăriei comunei Dolje ti prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea laș
sediul instituţiei şi anume:
        - telefon:    0233/ 780514 –  registratura ; fax:0233 /780756                  
        - e-mail:             primcomdoljesti@yahoo.com
        - site:                  www.     https://primariadoljesti.ro   ( formular de contact)
        - poştă:     Primaria Dolje ti, str. tefan cel Mare i Sfânt, nr.44.ș Ș ș

  
       Art.3.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică atat prin afi area laș
sediul institu iei, cât si prin publicarea pe site-ul acesteia i în Monitorul Local şi seț ș
comunică  institu iilor i pesoanelor interesate.ț ș

    Primar,
    IOSIF OICAN                  Ș

                                                                                             Avizat  pt. legalitate
                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                       Mihaela CEZAR
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI

   Nr.  2634  din  12.03.2020                                                                   Aprob
                                                                                                                Primar,
                                                                                                IOSIF OICANȘ

REFERAT
privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura

in perioada 13-31 martie 2020 

-    Având in vedere evolutia situatiei epidemiologice de pe teritoriul României in
contextul aparitiei si raspandirii  Coronavirusului COVID- 19
-   În  baza Ordinului  nr.127/2020 a  Prefectului  Judetului  Neamţ  privind
suspendarea activitatii  de audiente, relatii  cu publicul,  registratura generala si  de
apostilare a actelor oficiale administrativ in perioada 11.03.2020- 31.03.2020
-    În  temeiul art.155  alin.1,  lit.d,  si  alin.5,  pct.b,  si  ale  art.196  alin.1, din
OUG.nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare
      Vă rog să dispuneţi suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul,
registratura in perioada 13-31 martie 2020 urmând ca după această dată să se ia
noi decizii , in funcţie de evoluţia situaţiei.
       Ca  urmare  a  celor  expuse,  va  rog  sa  dispuneti  emiterea  dispoziţiei   în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

                                                        Secretar,
                                               Mihaela Cezar
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