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COMUNICAT 
PRIVIN ACTIVITATE PRIMARIEI COMUNEI OSORHEI 

CA URMARE A TRECERII LA SCENARIUL 3 AL EVOLUTIEI INFECTIEI 
CU VIRUSUL COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 
Având în vedere măsurile de distanțare socială, limitarea contactului dintre persoane 
impuse de trecerea la Scenariului 3, în vederea preîntâmpinării răspândirii infecției cu 
noul coronavirus și a reducerii riscului de contaminare și îmbolnăvire, la nivelul 
Primăriei Comunei Oșorhei s-au luat următoarele măsuri aplicabile începând cu 
16.03.2020 pentru a limita infectarea populației: 

 
1. Programul de relații cu publicul se va desfășura exclusiv prin intermediul 

Compartimentului de Registratura și relații cu publicul după următorul program: 
Luni -  Joi:  08-12, 13-16 
Vineri:  08-11, 12-14 

În intervalele de timp în care nu se lucrează cu publicul se efectuează dezinfecția 
spațiilor, suprafețelor și echipamentelor. 
 
La ghișee NU se vor realiza operațiuni pentru care există canale alternative (online, e-
mail, internet banking sau prin corespondență), precum: 
- primirea declarațiilor fiscale pentru clădiri și terenuri 
- primirea petițiilor/sesizărilor 
- primirea declarațiilor privind registrul agricol,  
- primirea declarațiilor privind începerea sau finalizarea execuției lucrărilor  

 
În spațiul interior destinat programului cu publicul, nefiind posibilă asigurarea distanței 
minime de 2 metri între contribuabili, pentru a se asigura limitarea contactului dintre 
persoane se va limita accesul la o singură persoană o dată. 
Fiecare contribuabil va fi obligat să utilizeze la intrare dezinfectanții puși la dispoziție.  
În spațiul exterior destinat așteptării se va respecta obligatoriu o distanță de 2 metri între 
persoane.  

 
2. Soluționarea problemelor urgente/excepționale se va rezolva telefonic la numerele: 

0259.313213, 0758.056.041 și prin corespondență online la adresa contact@primaria-
osorhei.ro 
Depunerea petițiilor/reclamațiilor de către cetățeni se va face, în condițiile legii: 

 – prin e-mail, la adresa contact@primaria-osorhei.ro 
–  prin fax la numărul 0259.313.213 
–  prin poștă la adresa Comuna Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71 

 
 



3. Nu se primesc solicitări pentru eliberarea următoarelor documente : 
- adeverințe din Registrul agricol pentru APIA, ca urmare a deciziei conducerii APIA de a 

suspenda primirea cererilor unice de plată  începând cu data de 16 martie 2020. 
- adeverințe de nomenclatură stradală și adeverințe de luare în folosință solicitate spre a 

servi la OCPI, ca urmare a deciziei Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) de a sista activitatea de relații cu publicul (audiențe și registratură) și activitatea de 
lucru cu publicul (la ghișee) în toate Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu excepția 
solicitărilor on-line.  

 
4. Se suspendă toate activitățile care presupun deplasarea în afara instituției, cum ar fi 

anchetele sociale, recepțiile lucrărilor de construcții, inspecții fiscale, și alte asemenea, 
cu excepția situațiilor excepționale. 
 

5. Se suspendă munca în folosul comunității. 
 

6. Se prorogă toate termenele scadente în perioada 16.03.2020-15.04.2020 privind 
depunerea declarațiilor de impunere, declarațiilor privind registrul agricol, declarațiilor 
privind începerea sau finalizarea execuției lucrărilor pană la 30.04.2020. 

 
7. Pentru eliberarea oricăror documente se recomandă contribuabililor să se informeze în 

prealabil telefonic sau prin e-mail cu privire la actele necesare astfel încât să se reducă 
numărul și durata deplasărilor. 

 
8. Se recomandă tuturor contribuabililor care au posibilitate de a transmite solicitări și de 

a face plăti on-line să utilizeze aceasta metodă. Conturile IBAN aferente fiecărei 
categorii de creanțe bugetare locale pot fi obținute de pe pagina de internet primaria-
osorhei.ro sau pot fi solicitate prin e-mail și telefonic la Compartimentul Registratură și 
relații cu publicul. 

 


