ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL COMUNEI TARCĂU

DISPOZIŢIE

privind măsuri pentru împiedicarea extinderii epidemiei COVID-19, precum şi pentru
organizarea activităţii primăriei Tarcău în contextul măsurilor privind limitarea epidemiei
Găină Iulian – primarul comunei Tarcău, judeţul Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 11 din Anexa nr. 3 la HG nr. 856/14 octombrie 2020,
pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, cu privire la obligația analizării
modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu
Urmare a Hotărârii nr. 64/16 octombrie 2020 a Comitetului Judeţean Neamţ pentru Situaţii de
Urgenţă, prin care se stabilesc măsuri restrictive, pentru limitarea extinderii epidemiei COVID-19, în
contextul creşterii incidenţei infectărilor în comuna Tarcău la 3,53 cazuri la mia de locuitori;
În considerarea măsurilor stabilite prin art. 3 alin. (3) din Hotărârea nr. 5/2020 a Comitetului Local
Tarcău pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la instituirea corespunzătoare şi de îndată a măsurii
trecerii în regim de telemuncă şi muncă la domiciliu pentru personalul primăriei comunei Tarcău,
respectiv suspendarea activităţii cu publicul prin contact fizic direct;
Pentru evitarea la maximum a oricărui contact care ar putea să contribuie la răspândirea virusului
SARS-COV2 de la cetăţeni către personalul Primăriei, sau de la funcţionari înapoi către cetăţenii cu
care ar intra în contact direct;
În temeiul art.155 alin. (5) lit. a), b) şi e), precum şi al art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit prezenta

DISPOZIŢIE
Art. 1 Începând cu data de luni 19 octombrie 2020 se suspendă orice interacţiune directă a
personalului Primăriei comunei Tarcău cu cetăţenii, prin audienţe, relaţii cu publicul, acces în
clădirea primăriei sau orice alte forme de contact direct cu aceştia.
Art. 2 Cetăţenii, persoanele juridice şi instituţiile publice se pot adresa primăriei Tarcău prin orice
alte mijloace de comunicare decât prezentarea personală la sediul instituţiei, respectiv:






Telefon 0233-240066
Fax 0233-206253
e-mail primaria@tarcau.ro sau primariatarcau@yahoo.com
Poştal: Primăria comunei Tarcău, strada Principală nr. 60, Tarcău, judeţul Neamţ
Situaţii de urgenţă:
 Şef Serviciu Voluntar Situaţii Urgenţă, CUCU Florin, telefon 0728-882092
 Primar Iulian GĂINĂ, telefon 0728-882090
 Secretar General Dan CÂRLAN, telefon 0722-613250

Art. 3 Pentru rezolvarea oricărei probleme sau proceduri, cetăţenii trebuie mai întâi să ia legătura
telefonic sau prin e-mail cu persoana competentă din primărie, funcţie de problemă, pentru a
primi informaţiile despre procedură şi actele necesare, apoi vor completa (după caz) cererea şi
o vor transmite prin e-mail, fax sau poştal la primărie.
Doar în mod excepţional, numai în situaţii de urgenţă sau temeinic motivate, după discuţia
telefonică cu persoana responsabilă din primărie, cererile şi documentele conexe se pot
depune în format fizic (pe hârtie) la ghişeul exterior al casieriei, de unde vor fi preluate şi
distribuite funcţionarului competent pentru rezolvare, cu acordarea unui termen de rezolvare
la care petentul se va prezenta pentru ridicarea răspunsului aşteptat.
Persoanele şi telefoanele de contact pentru principalele domenii de interes vor fi afişate la
sediul primăriei, la loc vizibil din exterior, precum şi pe pagina de internet a Comunei Tarcău.

Art. 4 Încasările de impozite şi taxe locale se vor efectua exclusiv prin decontare bancară, sau plată
online, utilizându-se conturile de trezorerie indicate în deciziile de impunere primite la
domiciliu, prin poştă, de către fiecare contribuabil în parte, conturi care vor fi, de asemena
afişate la sediul primăriei şi pe pagina de internet a Comunei Tarcău.
În mod excepţional, se poate accepta plata impozitelor şi taxelor la ghişeul exterior al
casieriei, numai pentru situaţii de urgenţă motivate, în intervalul orar 8-14, cu luarea
măsurilor corespunzătoare de protecţie.
Art. 5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Dispoziţii, în cadrul primăriei comunei Tarcău
se va asigura prin rotaţie permanenţa activităţii principalelor compartimente, activitatea de
registratură şi relaţii cu publicul în mediu electronic (telefon, e-mail, alte modalităţi de
comunicare prin mijloace electronice) precum şi rezolvarea preponderent în aceeaşi
modalitate a activităţilor curente ale autorităţilor publice locale, pe relaţia cu publicul sau cu
celelalte instituţii sau autorităţi publice.
Art. 6 Prin grija secretarului general al comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată public, precum
şi autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
PRIMAR,
Iulian GĂINĂ
Contrasemnează,
Secretar General,
Dan CÂRLAN
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