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COMUNICAT
Apreciind cu maximă responsabilitate evoluția COVID-19 și având

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

în vedere necesitatea aplicării măsurilor de primă urgență prevăzute
în Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16 martie 2020;
Aducem la cunoștința locuitorilor orașului Ianca și ai satelor
componente Plopu, Perișoru, Oprișenești, Gara Ianca, Târlele Filiu și
Berlești, dar și celorlalți cetățeni care apelează la serviciile Primăriei
orașului Ianca faptul că activitatea instituției se va desfășura normal,
evitând însă contactul cu publicul.
Convinși de faptul că fiecare dintre noi ar putea fi expus
contaminării cu acest virus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție
impuse în această situație, considerăm că cel mai important este să
ne gândim la sănătatea fiecăruia.
De aceea susținem inițiativa de a reduce riscul infestării în cazul
oricărui angajat al Primăriei sau al oricărui cetățean beneficiar al
serviciilor noastre. Cu toții știm că munca în echipă, făcută cu
seriozitate și cu conștiinciozitate de fiecare dintre noi, a dus la
atingerea nivelului de performanță în domeniul nostru de activitate.
Dar, dincolo de rezultatele care ne onorează și ne obligă să fim
întotdeauna cei mai buni, apreciem faptul că sănătatea fiecăruia
trebuie să reprezinte în această situație nemaiîntâlnită, prioritatea
Primăriei. Măsura luată reprezintă o dovadă a respectului pe care
trebuie să îl manifestăm înainte de toate față de noi înșine.

Locuitorilor noștri, beneficiarilor direcți sau indirecți ai tuturor
formelor de servicii acordate prin Primărie, le transmitem rugămintea
de a se solidariza cu efortul nostru de a reduce expunerea în fața
acestui virus și îi asigurăm de faptul că le vor fi respectate toate
drepturile.
Prin urmare, am redus programul de acces în incinta instituției în
zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-12, dar și acest program doar
pentru situațiile de urgență care nu necesită amânare și care nu pot fi
soluționate prin formele de comunicare de la distanță: mail, facebook,
messenger, poșta clasică.
Prin situații de urgență se înțelege, dar fără să ne limităm la
aceste exemple, înregistrarea unui deces, a unei nașteri sau căsătorii,
ori emiterea unui act de identitate, care într-adevăr necesită prezența
fizică în clădirea Primăriei a beneficiarului serviciului respectiv, cu
rugămintea însă ca beneficiarul să poarte cel puțin mănuși, dacă nu și
mască de protecție.
În rest, emiterea adeverințelor de orice fel sau a certificatelor
fiscale sau de urbanism pot fi obținute prin formele electronice
precizate anterior. În acest sens, pe pagina proprie de Internet
primaria-ianca.ro, la secțiunea Informații publice-COVID 19, se
regăsesc formulare-tipizate pentru orice serviciu prestat de instituția
noastră.
Astfel, veți regăsi modele de cereri și actele necesare care
trebuie atașate pentru obținerea adeverințelor de la registrul agricol,
a

certificatelor

de

urbanism

și

autorizațiilor

de

construire,

a

autorizațiilor de funcționare, ori a certificatelor fiscale, etc., precum și
modelele declarațiilor pentru înregistrarea în Registrul Agricol și în
Registrul Fiscal a clădirilor, terenurilor, autovehiculelor sau a altor
bunuri dobândite în această perioadă și care sunt supuse înregistrării
în termen de 30 de zile de la data dobândirii.
În final, pentru că APIA a transmis fermierilor că suspendă
activitatea până pe data de 6 aprilie 2020, am convenit ca în perioada
următoare să ne transmită în format electronic tabelul nominal cu toți

fermierii din U.A.T. Ianca înregistrați la Agenție, cu suprafețele de
teren și animalele pentru care s-au plătit subvenții anul anterior, iar
noi să le transmitem adeverințele printr-un curier, astfel încât să nu
mai fie necesară prezența fizică a fermierilor la Primărie sau la APIA.
Pentru aceasta însă, fiecare fermier va trebui să identifice
soluțiile pentru a ne transmite prin formele electronice cerereadeclarație din care să rezulte suprafața de teren care va fi exploatată
sau animalele crescute în anul 2020.
Nu doar pentru această activitate, ci pentru toate celelalte
servicii vom comunica permanent prin profilul Facebook al Primăriei
orașului Ianca și pe pagina proprie de Internet primaria-ianca.rosecțiunea Informații publice-C O V I D 19.
Mai mult decât atât, știind că fiecare cetățean/familie dispune de
un telefon, foarte multe informații pot fi obținute sau foarte multe
probleme pot fi rezolvate folosind acest aparat.
În

rest,

Primăria

orașului

Ianca

transmite

angajaților

și

locuitorilor să respecte cu strictețe toate normele impuse în aceste
momente și dorește tuturor multă sănătate.
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