
 

      ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ 

 
  DISPOZIŢIE 

privind suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul și registratura generală 

la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț 
 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se 

înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 

şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 

importantă a treburilor publice”; 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în contextul 

apariției și răspândirii virusului COVID – 19; 

În baza Ordinului nr. 127 din 11.03.2020 emis de  Prefectul Județului Neamț;  
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ 
Văzând referatul înregistrat sub nr. 8092/12.03.2020, prin care Serviciul Administrație 

Publică și Juridic propune suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul și registratura 

generală la nivelul Primăriei Municipiul Piatra Neamț; 

 În conformitate cu prevederile art. 155 alin. 1 lit. e), art. 196 lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind ; 

DISPUN: 
 

Art. 1 -  Se suspendă  activitatea de audiențe, relații cu publicul și registratura generală la 

nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, în perioada 13 martie – 31 martie 2020, cu excepția 

Biroului de Stare Civilă, care va desfășura cu publicul doar activități de primire acte și 

eliberare certificate de deces și înregistrare nou născuți, urmând ca după această dată să se ia noi 

decizii, în funcție de evoluția situației. 

Art. 2 – Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Primăriei Municipiului Piatra Neamț 

prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personală la sediul instituției, respectiv telefon: 

0233 218991, fax: 0233 215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, poștă și servicii de curierat (pe 

adresa: Municipiul Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr.6-8, județul Neamț, RO-610101), după caz. 

Art. 3 – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor va desfășura 

activități de relații cu publicul strict pentru primire acte (exlusiv pe baza programărilor înregistrate 

online pe pagina de internet primariapn.ro, secțiunea planificare online carte de identitate) și 

eliberare acte de identitate. 

Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică și Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va 

comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi o va aduce la 

cunoștință publică atât prin afișarea la sediul instituției, cât și prin publicarea pe site-ul acesteia și în 

Monitorul Oficial al municipiului Piatra Neamț.  
 

                                PRIMAR, 

                         DRAGOȘ CHITIC                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                                  OANA  SÂRBU                        

Nr. 12.03.2020                                                               
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