ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DRAGOMIREȘTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind adoptarea unor măsuri cu privire combaterea extinderii epidemiei de
coronavirus COVID 19

Primarul comunei Dragomirești, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Situația epidemiologică de pe teritoriul țării determinată de apariția și
răspândirea Coronavirusului COVID 19
- Referatul nr. 2098 dinn19.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei;
În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN
Art. 1. În vederea prevenirii răspândirii epidemiei de coronavirus COVID 19
în incinta sediului Primăriei comunei Dragomirești, județul Neamț în perioada 20
martie – 6 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade în funcție de
evoluția pe plan național al acestei epidemii, se instituie următoarele măsuri:
1. Cererile vor fi adresate primăriei prin miljloace electronice de comunicare la
adresa de internet primaria@dragomiresti.ro, prin fax la nr. 0233 292 876
sau prin poștă,
2. Limitarea activității cu publicul zilnic la intervalul orar 09:00 – 12:00 pentru
compartimentele Taxe și impozite și Registratură. Compartimentul registratură
va fi accesibli pentru depunedea corespondenței în format letric și persoanelor
care nu au posibilitatea transmiterii cererilor prin mijloace electronice sau fax,
3. Compartimentul de Stare civilă va avea program cu publicul zilnic în
intervalul orar 09:00 – 12:00 doar pentru activitatea de eliberare a certificatelor
de deces. Orice altă activitate a acestui compartiment (eliberare duplicate acte
de stare civilă, transcrieri de acte de stare civilă, etc) se va desfășura doar în
baza unei programări telefonice,

4. Accesul în incinta primăriei va fi permis individual în urma dezinfectării
mâinilor și va fi coordonat prin rotație de către Aprofirei Lucian Gheorghe –
administrator public, Hotnog Ștefn Paul – șef SVSU, Secară Melinte Ion –
conducător auto, Ungureanu Iulian - buldoexcavatorist
5. Suspendarea activității cu publicul pentru toate celelalte compartimente,
6. Oricare alte urgențe din orice domeniu de activitate al primăriei se rezolvă prin
programare telefonică la nr. 0233 292616,
7. Intrezicerea accesului auto în curtea primăriei cu excepția utilajelor și
microbuzului școlar propriu,
8. Programul de activitate al primăriei rămâne neschimbat.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată tuturor persoanelor și autorităților
interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin pulicarea acesteia la afișierul
primăriei și pe pagina de internet a primăriei la adresa www.dragomiresti.ro prin
grija secretarul general al comunei Dragomirești.
Primar interimar,
Ion IONIȚĂ
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Avizat,
Secretar general
Teodor GUȚU

