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INFORMARE 

Prin prezenta dorim sa va aducem la cunostinta anumite masuri luate de catre 

Primaria comunei Frumuseni pentru preventia aparitiei virusului si a riscului de 

raspandire a COVID 19, astfel: 

1. Avand in vedere ca depunerea cererilor la APIA s-a amanat si conform 

instructiunilor primite de la aceasta institutie acestia NU VOR PRIMI 

CERERI PANA IN DATA DE 6 APRILIE 2020, cu posibilitate de 

prelungire, nu vom elibera adeverinte pana in data de 6 aprilie 2020. 

Se vor elibera doar acte urgente de la Compartimentul Agricol. 

2. Tinand cont de starea de urgenta declarata care intra in vigoare de astazi 

16 martie 2020, Guvernul Romaniei a anuntat faptul ca plata 

impozitelor si taxelor locale cu reducere se aplica pana in data de 30 

iunie 2020, astfel nu se justifica prezenta dumneavoastra in aceasta 

perioada pentru plata impozitelor si taxelor locale si nu vom incasa 

aceste taxe in perioada starii de urgenta. Totusi, cei care doresc sa 

plateasca o pot face prin internet banking ori prin ordin de plata in 

conturile Comunei Frumuseni, pe care le puteti obtine apeland nr. de 

telefon 0257455250. 

La casieria Primariei se vor incasa doar taxe urgenta, care nu suporta 

amanare si se vor face prin geamul exterior al biroului impozite si taxe. 

3. Pe perioada starii de urgenta, accesul in incinta Primariei comunei 

Frumuseni este limitat si este permis doar in situatii de maxima urgenta 

care nu pot fi solutionate prin mijloace alternative de comunicare. 

4. Informatii suplimentare puteti obtine sunand la numarul de telefon 

0257455250 de unde veti fi redirectionati catre compartimentul dorit, 

intrucat compartimentele Primariei isi desfasoara activitatea in regim 

normal, doar este restrictionat accesul cetatenilor in cadrul Primariei. 

5. Cu titlu de recomandare dorim sa va rugam si noi pe aceasta cale sa 

respectati masurile instituite la nivel national, respectiv o igiena corecta, 

pastrarea unei distante cu persoana cu care discutati, evitarea locurilor 

aglomerate, daca nu este necesar, respectiv magazinele alimentare si 

localurile de pe raza comunei, precum si vizitele inutile in aceasta 

perioada. 

Va multumim ca intelegeti ca aceste masuri sunt luate pentru a preintampina 

aparitia infectarii concetatenilor nostri. 


