ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA

PRIMAR

DISPOZIȚIE
Referitor la : suspendarea activității instituției în perioada 17 martie - 17 aprilie 2020
Având în vedere:
- evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în contextul apariției și răspândirii noului
coronavirus precum și necesitatea respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu
atribuții în domeniu pentru asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire;
- prevederile art.50 și art.51 alin.(l) și alin.(3) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
în temeiul prevederilor, art. 155 alin.(5) lit. a) și b) precum și art.196 alin.(l) lit b) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL COMUNEI SLĂTIOARA
DISPUNE:
Art. 1. (1) Se suspendă activitatea instituției în perioada 17 martie — 17 aprilie 2020, prin
restricționarea în totalitate a accesului persoanelor în instituție, cu excepția celor care au nevoie de
acces la biroul de plată a impozitelor și taxelor locale, respectiv la biroul de stare civilă.
(2) La compartimentul Financiar contabil și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Slătioara, pentru plata impozitelor și taxelor locale, va fi permis accesul unei
singure persoane în instituție, cu obligativitatea păstrării, în interior, a unei distanțe minime de doi metri
între persoane.
(3) La compartimentul Stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slătioara
se va aplica aceeași regulă menționată la alin.(2) în cazul în care se impune, de urgență, eliberarea
certificatelor de stare civilă.
(4) Aceeași regulă de păstrare a unei distanțe între persoane se aplică și celor care vor aștepta în
exteriorul Instituției până li se permite accesul.
Art. 2. Depunerea cererilor, petițiilor, reclamațiilor ori a sesizărilor de către persoanele fizice și
juridice se va face prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea în persoană la sediul instituției
respectiv, tel/fax - 0249431790, e-mail - primariaslatioara@yahoo.ro, prin poștă sau curier la adresa:
Comuna Slătioara, sat Slătioara, str. Revoluției, nr. 28, județul OLT, C.P. 237410.
Art. 4. Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică, prin afișare, și se va comunica Instituției
Prefectului - județul Olt.

