IN ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN COMUNA VOITINEL
Începând de astăzi, 17.03.2020, în timpul perioadei în care este instituită starea de
urgență, se limitează pe cât posibil activitatea primăriei cu publicul.
În această perioadă cererile cetățenilor pot fii adresate Primăriei și prin e-mail la adresa
primaria_voitinel@yahoo.com.
De asemenea, anumite cereri sau informații pot fi solicitate prin telefon la numerele:
Pleșca Maria, primar,0763681078
Chifan Gheorghe, viceprimar, 07766336163
Cîrdei Vasile Cătălin, secretar,0769081769
Galan Petrica Gabriel, Sef SVSU, 0769081768
Cioban Daniela, registrul agricol 0756765177
Rusu Mariana, operator rol 0764088327
Coroama Gheorghe, referent social 0754911696
Coroama Valerica , inspector social 0758909321
Cirdei Ilie Victor, inspector urbanism 0766458394
Coroama Ileana , casier 0763074234
Această măsură a fost luată pentru a se evita răspândirea virusului COVID-19. Nu
trebuie să vă îngrijorați! Sub o formă sau alta problemele cetățenilor vor fi rezolvate!
In scopul prevenirii apariției unor îmbolnăviri, toate persoanele care au revenit in
localitate din țările afectate de CORONAVIRUS sunt rugate sa se autoizoleze la
domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data revenirii in țară, iar in cazul apariției
unor simptome să informeze de urgență instituțiile medicale.
RECOMANDĂM EVITAREA LOCURILOR AGLOMERATE ȘI DEPLASĂRILE
INUTILE!
Pentru a veni in sprijinul dumneavoastră cu privire la limitarea solicitărilor, vă
mai informăm:
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Rădăuți preia cereri
pentru eliberarea actelor de identitate doar pentru cetățenii care nu au act de identitate,
au actul de identitate expirat sau expiră până la 16.04.2020. Nu se primesc cereri pentru
eliberarea primului act de identitate pentru minori, stabilirea reședinței sau a
domiciliului;
- Plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale, a fost prelungită până la data de
30.06.2020;
- Centrul local APIA Vicovul de Sus a suspendat primirea cererilor pentru subvenții
până la data de 06.04.2020;
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Cu respect,
PRIMAR,
Plesca Maria

