
ANUNȚ URGENT 

SIGURANȚĂ MEDICALĂ 
 

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu noul coronavirus ce produce 

afecțiunea de mare gravitate denumită de către specialiștii în microbiologie ”COVID-19”, având în vedere situația 

epidemiologică la nivel național și local, în urma analizei din partea Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

Gornet, Primăria Comunei Gornet aplică măsura unitară stabilita la nivel național de către Comitetul Naţional 

pentru Situaţii Speciale de Urgenţă și se dispun următoarele măsuri, aplicabile în perioada 12-31 martie 2020 cu 

posibilitatea prelungirii : 
 

 Vor fi popularizate prin toate mijloacele de comunicare ( afișare la sediu și pe site-ul instituției ), toate datele de 

contact (telefoane, adresa de e-mail) ale instituției. În plus au fost luate măsuri pentru dezvoltarea activității de 

relații cu publicul la distanță, după cum urmează: 

 prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de 

activitate; 

 prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru. Precizăm ca aceste măsuri nu se aplică următoarelor 

tipuri de servicii: depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției în caz de deces sau alte situații 

excepționale, urgente și justificate. Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale: 

păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între 

persoanele  aflate în sediul instituției; asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale primăriei. 

Absolut toți cetățenii sunt obligați să respecte cu strictețe măsurile suplimentare de 

igienă si dezinfecție cu substante pe bază de alcool, biocite și clor. Precizăm că 

activitatea cu publicul nu va fi întreruptă, însă siguranța tuturor este cea mai 

importantă acum.  

CONTACT INSTITUȚIE: TELEFON/FAX 0244419251; email: primariagornet@yahoo.com 

ADRESA SIT: primariagornet.ro 
 

 

 

mailto:primariagornet@yahoo.com
http://www.primariagornet.ro/


 În acest sens sugerăm publicului să evite deplasările care nu sunt absolut necesare la sediul instituției. Pentru 

serviciile de relații cu publicul la distanță recomandăm să se apeleze la poștă (clasică sau electronică), iar acolo 

unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim 

de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În această perioada vom fi mult mai receptivi în consilierea 

telefonică și on-line dar și în acordarea de servicii adecvate impuse de măsurile excepționale de prevenire și 

răspandire a infectării cu ”Covid 19”.( TELEFON/FAX 0244419251; email: primariagornet@yahoo.com) 

 Pentru plata impozitelor și taxelor locale precum și pentru plata amenzilor cetățenii interesați pot 

apela între orele  9
00

 - 15
00

  la telefoane 0723193922 – Dumitrescu Ionel; 037510107 – Molea Cristina    

și 0749407494 – Angelescu Elena pentru a afla sumele pe care pot să le plătească și online de la orice 

instituție bancară pe fiecare categorie de impozit, taxă locală sau amendă  în numele beneficiar – 

COMUNA GORNET, COD FISCAL: 2845320 PRECIZÂNDU-SE LA EXPLICAȚII NUMELE 

CONTRIBUABILULUI ȘI CNP–UL în următoarele conturi  deschise la TREZORERIA VĂLENII 

DE MUNTE: 
 

 Impozitul pe clădiri persoane fizice(pentru case)      – RO34TREZ5282107020101XXX 

 

 Impozit teren intravilan și curte persoane fizice       –  RO81TREZ5282107020101XXX 

 

 Impozit teren extravilan                                              –  RO75TREZ5282107020203XXX 

 

 Impozit auto persoane fizice                                         –  RO53TREZ5282116020201XXX 

 

 Pentru amenzi            – RO25TREZ52821A350102XXXX  

         
           PRIMAR,           SECRETAR GENERAL, 

NEGOIȚESCU NICOLAE             ȘTEFAN LUCIAN      


