Verificări pe teren a modului în care sunt puse în aplicare deciziile luate la nivelul municipiului
Piatra-Neamț privind măsurile suplimentare pentru prevenirea infectării populației cu noul
coronavirus Covid-19
Primarul Dragoș Chitic a verificat astăzi personal modul în care sunt puse în aplicare deciziile luate la
nivelul municipiului Piatra-Neamț privind măsurile suplimentare pentru prevenirea infectării
populației cu noul coronavirus Covid-19 referitoare la mijloacele de transport în comun, telegondola,
Baia Comunală, Piața Agroalimentară Centrală, Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului PiatraNeamț, Biroul de Relații cu Publicul din primărie, Serviciul de Evidența Persoanei.
Toate mijloacele de transport public de persoane sunt dezinfectate de către firmele care operează în
contract cu Urbtrans, la fiecare sfârșit de program. Sunt afișate în fiecare mijloc de transport public
regulile care trebuie respectate de călători pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul Covid-19. Șoferii
sunt dotați cu materiale dezinfectante care sunt folosite ori de câte ori este nevoie. Nu sunt
înregistrate aglomerări în mijloacele de transport în Piatra-Neamț, ca efect al închiderii școlilor, dar și
al faptului că o parte a populației a renunțat la deplasările care nu sunt absolut necesare. Urbtrans
monitorizează zilnic punerea în practică a măsurilor stabilite de municipalitate în privință mijloacelor
de transport în comun.
Telegondolele sunt dezinfectate zilnic la finalul programului, la momentul retragerii în garaj. În
funcție de evoluția situației generate de coronavirus și tinând cont de faptul că a scăzut mult numărul
de călători cu telegondola, pentru a preveni infectarea celor care le folosesc, luăm în calcul inclusiv
oprirea funcționării telegondolei pentru o perioadă determinată de timp.
Piața Agroalimentară Centrală și piețele de cartier au fost dotate cu dispensere pentru dezinfectant și
se aplică măsuri suplimentare de dezinfectare a incintelor în care are acces publicul.
La Direcția de Taxe și Impozite se dezinfectează suplimentar, periodic, spațiile destinate publicului și
s-a limitat accesul în spațiul destinat publicului la un număr de maximum 20 de persoane.
Recomandăm contribuabilor să folosească sistemele de plată online, accesând platforma
www.ghiseul.ro, pentru a evita aglomerația la ghișee.
La Serviciul de Evidența Persoanei s-a montat în holul de așteptare dispenser pentru dezinfectant, iar
administratorul clădirii Forum Center dezinfectează zilnic clădirea, îndeosebi spațiile destinate
publicului. S-a luat, totodată, măsura de a limita accesul persoanelor în birourile pentru depunerea
documentelor la maximum două persoane simultan.
Toate spațiile primăriei, ale direcțiilor subordonate și ale societăților consiliului local în care se
desfășoară activități cu publicul sunt dezinfectate suplimentar și au afișate regulile de protecție
pentru prevenirea infectării cu coronavirus.
La Biroul de Relații cu Publicul al primăriei se face dezinfecție cel puțin o dată pe zi și a fost limitat
numărul de persoane care au acces simultan la maximum 10. S-a luat, totodată, măsura interzicerii
accesului publicului în birouri, discuțiile funcționarilor cu publicul putând avea loc doar la Biroul de
Relații cu Publicul al primăriei (camera 20).Ținând cont de hotărârea luată astăzi la nivel național,
începând de joi, 12 martie, și până în data de 31 martie vom decala programul de lucru al salariaților
din primărie și instituțiile publice pentru a evita aglomerarea mijloacelor de transport în comun, așa
cum precizează hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
Am decis anularea unor manifestări organizate sau sprijinite de municipalitatea pietreană; de
exemplu, Festivalul de Folk „Turn Folk”, care trebuia să aibă loc în perioada 21-22 martie la
cinematograful Mon Amour. Luăm, de asemenea, în calcul anularea festivalurilor tradiționale
programate pentru primăvăra acestui an, respectiv Sărbătoarea Curții Domnești, Festivalul Dacic
Petrodava s.a.
De mâine, va începe dezinfectarea tuturor spațiilor unităților de învățământ publice din oraș,
profitând de faptul că sunt închise, pentru ca în momentul în care vor fi reluate cursurile, să nu existe
risc de infectare a elevilor, copiilor din creșe și grădinițe sau a cadrelor didactice cu virusul Covid-19.
Dezinfecția va fi realizată de către societatea Consiliului Local Piatra Neamt - Salubritas, autorizată să
realizeze astfel de operațiune, cu fonduri alocate din bugetul Primăriei Piatra-Neamț.

Ca măsură suplimentară, s-a decis dezinfectarea spațiilor de joacă publice din oraș, masură care va fi
pusă în aplicare începând de mâine, intervențiile fiind programate a fi realizate noaptea, începând cu
ora 21:00. Locurile de joacă vor fi dezinfectate tot de către societatea consiliului local, SC Salubritas,
din fonduri asigurate de primăria pietreană.
În funcție de evoluția situației, putem stabili măsuri suplimentare care să prevină infectarea cu noul
coronavirus. Suntem în contact permanent cu Instituția Prefectului Județului Neamț și cu Direcția de
Sănătate Publică pentru a putea interveni cu operativitate cu orice masură suplimentară privind
gestionarea eficientă a situației generate de coronavirus.
„Reiterez apelul către populația orașului să-și păstreze calmul, să aibă un comportament rațional, să
înțeleagă că aceste măsuri sunt absolut necesare acum, ne protejeaza pe toți, previn și limitează o
posibilă infectare a cetățenilor cu noul coronavirus . De asemenea, reamintesc faptul că măsurile de
igienă personală și regulile stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus reprezintă una
dintre cele mai bune soluții de evitare a infectării. Îi asigur pe pietreni că suntem în alertă, mobilizați
la maximum privind această problemă și pregătiți să intervenim cu toate măsurile necesare pentru a
proteja populația. La acest moment nu există nici în Piatra-Neamt și nici în județul Neamț nicio
persoană infectată cu noul Coronavirus Covid-19” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Măsuri suplimentare care se vor aplica la nivelul municipiului Piatra-Neamț, pentru prevenirea
infectării cu Coronavirusul Covid-19
În municipiul Piatra-Neamț nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu coronavirus până în data de
10 martie 2020. Cu toate acestea, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, primarul Dragoș Chitic a
convocat astăzi o nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Piatra-Neamț pentru a
analiza situația la zi a implementării măsurilor stabilite pentru prevenirea și limitarea eventualelor
îmbolnăviri cu noul coranovirus și pentru a stabili măsurile suplimentare necesare în legatură cu
acest subiect. În acest sens, au fost stabilite o serie de măsuri, ținând cont de Hotărârea nr. 6 din
09.03.202 a CNSSU și de hotărârile de la nivel județean:
- Închiderea creșelor din municipiu ca măsură complementară cu măsura luată la nivel național de
închidere a tuturor unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 11.03-22.03.2020, cu
posibilitatea prelungirii în funcție de deciziile care se vor lua la nivel național, respectiv a evoluției
situației generate de coronavirusul Covid-19.
- Închiderea Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii și Centrul de zi pentru
preșcolari Castani, în perioada 11.03-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii în funcție de deciziile
care se vor lua la nivel național sau a evoluției situației generate de coronavirusul Covid-19.
- Interzicerea accesului vizitatorilor în Centrul Social (pentru vârstnici) Pietricica și Centrul Social
Împreună.
- Măsuri suplimentare de dezinfectare a tuturor spațiilor educaționale în perioada în care sunt
închise.
- Dezinfectarea mijloacelor de transport în comun care efectuează curse de călători pe raza
muncipiului Piatra-Neamț aflate în contract cu Urbtrans. Afișarea în fiecare mijloc de transport în
comun a setului de reguli care trebuie respectate de călători pentru prevenirea infectării cu
coronavirus.
- Dezinfectarea suplimentară a tuturor spațiilor Primăriei Piatra-Neamț și a Direcțiilor subordonate în
care se desfășoară activități cu publicul, inclusiv Sala Polivalentă, vestiare Stadionul Municipal, Baia
Publică, Piața Agroalimentară Centrală și piețele de cartier.
- Dezinfectarea suplimentară a tuturor spațiilor societăților Consiliului Local Piatra-Neamț în care se
desfășoară activități cu publicul.
- Analizarea tuturor manifestărilor cultural artistice, sportive, educaționale sau de altă natură
programate a avea loc până pe 31 martie 2020 și organizate cu sprijinul primăriei sau în spațiile puse
la dispoziție de aceasta și luarea deciziilor necesare pentru fiecare în parte, în conformitate cu
măsurile stabilite la nivel național sau local, prin consultare cu Direcția de Sănătate Publică, de
anulare a manifestărilor sau de interzicere a accesului spectatorilor la activitățile sportive.

„Fac un apel la populația orașului să-și pastreze calmul, să aibă un comportament rațional, să
înteleagă că aceste măsuri ne protejează pe toți, previn și limitează o posibilă infectare a cetățenilor
orașului nostru cu noul coronavirus. De asemenea, reamintesc faptul că masurile de igienă personală
și regulile stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus sunt cea mai bună soluție de evitare
a infectării. Îi asigur pe pietreni că suntem în alertă, mobilizați la maximum privind această problemă
și pregătiți să intervenim cu toate măsurile necesare pentru a proteja populația. La acest moment nu
există nici în Piatra-Neamț și nici în județul Neamț nicio persoană infectată cu noul Coronavirus
Covid-19” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Primăria Piatra Neamț asigură hrană și materiale necesare pentru persoanele aflate în carantină, în
spațiile speciale
În Piatra-Neamț se află unul dintre spațiile alocate pentru persoanele aflate în carantină, persoane
pentru care primăria asigură hrană și alte materiale necesare.
Pentru micul dejun de astăzi am livrat produse alimentare prin DAS, care a răspuns în cel mai scurt
timp posibil solicitării referitoare la acordarea necesarului de hrană pentru persoanele declarate în
carantină.
Astfel, în data de 12.03.2020, Primăria Piatra-Neamț s-a preocupat să distribuie produse de bază hrană rece - pentru micul dejun, care constau în: conservă de carne de vită, lapte de vacă, lapte praf,
brânză tartinabilă, parizer, ceai, zahăr, gem, pate, pâine semialbă, margarină, napolitate, biscuiți,
eugenii, compot de fructe, apă, toate ambalate de fabrica producatoare și aflate în termen de
valabilitate, din care persoanele carantinate au putut alege, în funcție de preferințe și necesități.
Distribuirea hranei se realizează pe un traseu prestabilit, astfel: Direcția de Asistență Socială a
Municipiului Piatra-Neamț predă alimentele Poliției Locale, care le transferă către reprezentanții
Direcției de Sănătate Publică, aflați în locația unde sunt cazate persoanele aflate în carantină.
„Știrea cu produse expirate nu se confirmă, produsele sunt ambalate de fabrica producătoare, au fost
verificate împreună cu reprezentanții prefecturii in jurul pranzului , sunt în regulă și au termenul de
garanție valabil. Fac un apel către sursele de informare în masă să nu politizeze acțiunile legate de
coronavirus, este una dintre cele mai josnice modalități de tratare a acestui subiect. Este jenant dacă
cineva, astăzi, în situația destul de critică în care se află întreaga omenire , își permite să politizeze
aceste subiecte. Cel mai probabil că reacția publică față de acea persoană va fi pe măsură. De
dimineață am încheiat contract cu o firmă de catering, iar începând de astăzi, la prânz, se livrează
pentru persoanele carantinate 3 mese calde pe zi pentru toată perioada șederii în carantină la PiatraNeamț. Asigur persoanele aflate în Piatra-Neamț, într-o situație dificilă legată de coronavirus, că atât
eu cât și administrația pietreană le suntem aproape, deschiși și pregătiți să rezolvăm orice problemă
cu care se confruntă, respectând reglementările legale și măsurile de prevenție stabilite în acest
sens”, a declarat primarul Dragoș Chitic.
Măsuri suplimentare pentru prevenirea îmbolnăvirii populației cu noul coronavirus Covid 19, luate
la nivelul Primăriei Piatra Neamț și al instituțiilor subordonate
Măsuri suplimentare pentru prevenirea infectării populației cu noul coronavirus Covid-19 luate la
nivelul Primăriei Piatra-Neamț și al instituțiilor subordonate
Începând de vineri, 13 martie, Primăria Municipiului Piatra-Neamț va aplica o serie de măsuri
suplimentare ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, măsuri menite să prevină
infectarea populației cu noul coronavirus și să asigure funcționarea instituției și capacitatea acesteia
de a oferi servicii populației.
Se suspendă activitatea de audiențe, relații cu publicul și registratura generală la nivelul Primăriei
Municipiului Piatra-Neamț, în perioada 13 martie – 31 martie 2020, cu excepția Biroului de Stare
Civilă, care va desfășura cu publicul doar activități de primire acte și eliberare certificate de deces și

înregistrare nou născuți, urmând ca după această dată să se ia noi decizii, în funcție de evoluția
situației.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț prin alte mijloace de
comunicare decât prezentarea personală la sediul instituției, respectiv telefon: 0233 218991, fax:
0233 215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, poștă și servicii de curierat (pe adresa: Municipiul Piatra
Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr.6-8, județul Neamț, RO-610101), după caz.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor va desfășura activități de relații cu
publicul strict pentru primire acte (exlusiv pe baza programărilor înregistrate online pe pagina de
internet primariapn.ro, secțiunea planificare online carte de identitate) și eliberare acte de
identitate.
Tot în vederea evitării aglomerației și prevenirii răspândirii virusului COVID-19, Direcția Taxe și
Impozite Piatra-Neamț îndrumă contribuabilii să utilizeze pe cât posibil sistemele electronice de plată
prin intermediul site-urilor www.ghiseul.ro sau www.primariapn.ro si prin virament bancar în
conturile deschise la Trezoreria Municipiului Piatra-Neamț. De asemenea, contribuabilii pot să
depună petițiile / declarațiile fiscale prin intermediul poștei electronice la adresa
taxesiimpozite@primariapn.ro.
Facem apel la populație să se informeze numai din surse oficiale. De asemenea, persoanele care vin
din zone cu risc crescut de îmbolnăvire cu coronavirus au obligația de a se autoizola, timp de 14 zile,
la domiciliu, urmând ca reprezentanții Primăriei să le asigure alimente, apă și materialele necesare
pentru igienă. Cetățenii care cunosc persoane ce provin din zone cu risc ridicat de îmbolnăvire și nu
respectă autoizolarea au obligația să apeleze numărul unic de urgență 112 și să comunice
informațiile deținute către autorități.
„Reiterez apelul către populația orașului să-și păstreze calmul, să aibă un comportament rațional, să
înțeleagă că aceste măsuri sunt absolut necesare acum, ne protejeaza pe toți, previn și limitează o
posibilă infectare a cetățenilor cu noul coronavirus . De asemenea, reamintesc faptul că măsurile de
igienă personală și regulile stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus reprezintă una
dintre cele mai bune soluții de evitare a infectării. Îi asigur pe pietreni că suntem în alertă, mobilizați
la maximum privind această problemă și pregătiți să intervenim cu toate măsurile necesare pentru a
proteja populația. La acest moment nu există nici în Piatra-Neamt și nici în județul Neamț nicio
persoană infectată cu noul Coronavirus Covid-19” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Primăria Piatra-Neamț trimite echipe mixte la domiciliul persoanelor vârstnice din oraș pentru a
verifica starea de sănătate și necesarul de medicamente și alimente
„Pentru această perioadă specială, în care întreaga omenire se află sub amenințarea infectării cu noul
coronavirus, luăm la Piatra-Neamț măsuri excepționale de protecție și de sprijinire a populației,
îndeosebi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Am decis ca echipe mixte formate din personal de
la Direcția de Asitență Socială a primăriei și Poliția Locală să meargă pe teren, acasă la persoanele în
vârstă, îndeosebi cele singure, pentru a verifica starea lor de sănătate și necesarul de alimente sau
medicamente”, a declarat primarul Dragoș Chitic.
Persoanelor vârstnice care sunt vizitate de echipele mixte desemnate de municipalitate li se
transmite și un număr de telefon la care pot suna în această perioadă dacă apar probleme deosebite
care necesită sprijin din partea primăriei.
Printre măsurile speciale derulate de către municipalitatea pietreană pentru prevenirea infectării
populației din Piatra-Neamț cu noul Coronavirus Covid-19 în această perioadă sunt și dezinfectarea
locurilor de joacă publice din oraș în perioada nopții, a spațiilor publice cu aflux mare de oameni sau
în care se desfășoară activități cu publicul.
Măsuri suplimentare care se vor aplica la nivelul municipiului Piatra-Neamț, pentru prevenirea
infectării cu Coronavirusul Covid 19

În municipiul Piatra-Neamț nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu coronavirus până în data de
13 martie 2020, ora 13:30. Cu toate acestea, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, primarul Dragoș
Chitic a convocat astăzi o nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Piatra-Neamț
pentru a analiza situația la zi a implementării măsurilor stabilite pentru prevenirea și limitarea
eventualelor îmbolnăviri cu noul coranovirus și pentru a stabili măsurile suplimentare necesare în
legatură cu acest subiect. În acest sens, au fost stabilite următoarele măsuri:
Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț va contacta în continuare, zilnic, telefonic persoanele
care sunt izolate în centrul de carantină pentru a le afla nevoile;
Tot prin Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț se vor furniza persoanelor care sunt izolate în
centrul de carantină materiale de igienă personală si alte tipuri de materiale, în fucție de necesități;
Primăria Piatra-Neamț va trimite echipe mixte, formate din personal de la Direcția de Asitență
Socială Piatra-Neamț și Poliția Locală, la domiciliul persoanelor vârstnice din oraș pentru a verifica
starea de sănătate, precum și necesarul de medicamente și alimente;
Va continua dezinfecția tuturor locurilor de joacă din municipiu pe parcursul nopții;
Vor fi dezinfectate obiectivele aflate în proprietatea primăriei la care are acces populația, respectiv
Piața Agroalimentară Centrală și piețele de cartier, Sala Polivalentă, Stadionul Municipal și Forum
Center;
Bazarul din Piatra-Neamț, de pe Str. Muncii, se va închide;
Baia Publică și-a restrâns programul de funcționare la intervalele 10-13, 16-20, de marți până
duminică, și a restricționat numărul de vizitatori la maximum 12 simultan.
„Fac un apel la populația orașului să-și pastreze calmul, să aibă un comportament rațional, să
înțeleagă că aceste măsuri ne protejează pe toți, previn și limitează o posibilă infectare a cetățenilor
orașului nostru cu noul coronavirus. De asemenea, reamintesc faptul că masurile de igienă personală
și regulile stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus sunt cea mai bună soluție de evitare
a infectării. Îi asigur pe pietreni că suntem în alertă, mobilizați la maximum privind această problemă
și pregătiți să intervenim cu toate măsurile necesare pentru a proteja populația. Sănătatea și
siguranța cetățenilor reprezintă în această perioadă prioritatea zero pentru municipalitatea
pietreană, orice altă activitate trece într-un plan secundar” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Luni, 16 martie, se va relua și extinde dezinfecția spațiilor publice din Piatra Neamț
De luni, odată cu încălzirea vremii, se va relua și extinde dezinfecția spațiilor publice din PiatraNeamț. Până mâine la prânz sunt anunțate temperaturi scăzute, chiar negative noaptea, iar
dezinfectanții nu sunt eficienți la temperaturi sub 4 grade.
Începând de mâine, se vor spăla străzile cu soluții pe bază de clor în timpul zilei, va continua
dezinfectarea locurilor de joacă și se va extinde dezinfectarea la zonele publice stradale din oraș, pe
parcursul nopții. Va continua totodată dezinfectarea unităților de învățământ, a Pieței Centrale,
zilnic, și a tuturor spațiilor municipalitații în care se desfășoară activități cu publicul.
Facem lucrurile responsabil și eficient !
Sănătate tuturor!
Un nou program de funcționare pentru Piața Centrală Agroalimentară
Pentru a reduce cât mai mult riscul infectării cu noul coronavirus COVID-19, Urban SA stabilește un
nou program de funcționare a Pieței Agroalimentare Centrale, respectiv între orele 8 – 17 și
introduce o restricție pentru publicul cumpărător la 30 de persoane în interior simultan. Tot pentru a
mări siguranța cumpărătorilor și a comercianților, vor fi îndesite măsurile de dezinfecție a căilor de
acces. Celelalte piețe de cartier vor avea, de asemenea, programul de funcționare 8 – 17. Vă
mulțumim pentru înțelegere!

Măsuri suplimentare care se vor aplica începând cu 16 martie la nivelul municipiului Piatra-Neamț,
pentru prevenirea infectării cu Coronavirusul Covid-19
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, primarul Dragoș Chitic a stabilit o serie de măsuri suplimentare ce
urmează să se aplice în Piatra-Neamț începând cu data de astăzi, și anume:
Închiderea telegondolei începând de astăzi, 16 martie 2020;
Piața Centrală va avea programul de funcționare limitat la intervalul 8 - 17, iar accesul clienților va fi
permis pentru maximum 50 persoane simultan pe o singură cale de acces. Se va efectua
dezinfectarea piețelor zilnic.
Pentru că temperaturile permit, se va începe de astăzi spălarea străzilor cu substanțe pe bază de
clor, avizate de DSP, se va continua dezinfectarea spațiilor publice stradale și a mobilierului urban, în
fiecare noapte.
Direcția de Taxe și Impozite s-a mutat de astăzi, 16 martie, în clădirea Forum Center de lângă Piața
Centrală, și are program de lucru cu publicul între orele 08:00 – 15:00, cu pauză pentru dezinfecție
între orele 11:30-12:00. Recomandăm plata online utilizând platforma www.ghiseul.ro.
Pentru a evita aglomerările în această perioadă, vom prelungi termenul de plată a impozitelor cu
bonificatie până la 30 iunie 2020.
Biroul de Stare Civilă va desfășura cu publicul doar următoarele activități:
- înregistrarea nașterii și a decesului prin prezentarea cetățenilor direct la sediul instituției, în
programul de lucru obișnuit;
- depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă, doar în baza planificării
telefonice la numărul de telefon 0233 218019;
- depunerea cererilor de transcriere/înscrierea mențiunilor privind modificările intervenite în
străinătate în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, în baza programărilor online pe site-ul instituţiei www.primariapn.ro sau telefonice la
numărul de telefon: 0233 218019;
- eliberarea tuturor documentelor, în baza planificărilor primite la depunerea actelor.
Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va desfășura cu publicul doar următoarele
activități:
- activități de primire documente, în baza planificărilor online pe site-ul instituţiei
www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate și telefonice la nr. de telefon:
0233210411;
- eliberarea actelor de identitate, în baza planificărilor primite la depunerea cererilor.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa și prin fax Biroului de Stare Civilă, la numărul
0233212142, iar Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la numărul 0233211499.
Se vor închide Baie Publică, Stadionul Ceahlăul, Sala Polivalentă, urmând ca aceste spații să fie și
dezinfectate în totalitate.
Municipalitatea a solicitat asociațiilor de proprietari să dezinfecteze periodic intrările în blocuri și
casa scării.
Începând de astăzi se vor ridica mai des deșeurile menajere de la punctele de colectare din oraș.
„De astăzi se va institui la nivelul României Starea de Urgență, o măsură care va ajuta gestionarea și
rezolvarea cu bine a problemei cauzate de Coronavirusul Covid-19! Asta nu înseamnă că trebuie să
intrăm în panică, ci dimpotrivă, trebuie să fim calmi, să avem un comportament rațional, să
respectăm hotârârile luate de autoritățile statului și măsurile comunicate pentru evitarea infectării cu
noul Coronavirus Covid-19. După publicarea decertului privind instituirea Stării de Urgență, vom
analiza măsurile suplimentare care trebuie luate la nivelul municipiului Piatra-Neamț și le vom
comunica public.
Aseară târziu a fost confirmată prima persoana infectată cu coronavirus și în Piatra-Neamț. Este
vorba despre o persoana de sex feminin care s-a întors dintr-o călătorie la Paris și care a fost
transferată la spitalul de boli infecțioase din Iași. Trebuie să fim în alertă și să ne luăm toate măsurile
necesare pentru a ne proteja.

Depinde mult prevenirea și limitarea infectării și de fiecare dintre noi. Respectați regulile de
autoprotecție, evitați contactul direct cu alte persoane, nu ieșiți din casă decât dacă este absolut
necesar. Măsurile de igienă personală și respectarea regulilor stabilite pentru evitarea infectării cu
noul coronavirus reprezintă una dintre cele mai bune soluții de evitare a infectării.
Vă rog să luați în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apelați pentru
obținerea de informații legate de coronavirus linia TELVERDE - 0800. 800.358. Pentru situațiile
medicale de urgență apelați 112.
Vă asigur că Primăria Piatra-Neamț este mobilizată la maximum pentru aplicarea la timpul potrivit și
eficient a măsurilor necesare care să prevină infectarea populației, precum și pentru ajutorarea
persoanelor vulnerabile. Sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă, în această perioadă,
prioritatea zero pentru municipalitatea pietreană, orice altă activitate este trecută într-un plan
secundar.
Împreună vom reuși! Va fi bine! Vă doresc tuturor sănătate!” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Măsuri de dezinfectare la nivelul orașului Piatra-Neamț
Primăria Piatra Neamt, prin societatea specializată Salubritas, dezinfectează spațiile publice
interioare și stradale din Piatra Neamț, ca măsură suplimentară de protecție a populației împotriva
infectării cu coronavirusul Covid-19. Unitățile școlare, Sala Polivalentă, Spațiile de joacă, Piața
Centrală precum și spatiile publice stradale sunt câteva exemple de zone în care am realizat și
continuăm dezinfecția în această perioadă. Avem grijă și de persoanele vârstnice, ne deplasăm la
domiciliul acestora pentru a-i ajuta în aceată perioadă dificilă pentru toți.
Împreună vom reuși!
Începând cu 18.03.2020 se suspendă activitatea de lucru cu publicul la nivelul Direcției Taxe și
Impozite, cu excepția activității de încasare ce se va asigura prin 3 ghișee
Contribuabilii se vor adresa Direcției Taxe și Impozite pentru depunerea cererilor, declarațiilor,
petițiilor specifice activității, prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul
instituției, respectiv prin telefon 0233 213 884, 0233 213 858, fax 0233 213 894, e-mail:
taxesiimpozite@primariapn.ro, poștă și servicii de curierat la adresa: Municipiul Piatra Neamț str.
Cuejdi nr.1B Clădirea Mall Forum Center et.III.
Formulare si informatii privind documentele necesare prelucrarii declaratiilor fiscale se regasesc pe
site-ul www.primariapn.ro, secțiunea Acte necesare – Direcția Taxe și Impozite:
https://www.primariapn.ro/directia-taxe-si-impozite-acte-necesare
Reamintim contribuabililor posibilitatea de a achita impozitele și taxele utilizând sistemele de plată
on-line puse la dispoziție pe site-urile www.ghiseul.ro și www.primariapn.ro și prin virament în
conturile deschise la Trezoreria municipiului
Anunţ de prelungire a termenului de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conform
Legii 350/2005
Având în vedere contextul social actual, se impune luarea măsurilor specifice pentru prevenirea și
limitarea infectării cu coronavirus. Faptul că instituțiile de la care solicitanții de finanțare
nerambursabilă au nevoie să ridice documente în vederea eligibilității propunerilor de proiecte,
ANAF, Direcția de Taxe și Impozite și Judecătoria au restricționat programul de lucru cu publicul,
solicitanții se află în imposibilitatea obținerii documentelor necesare până la data prevăzută inițial în
anunțul de participare – 31.03.2020. Așadar, termenul limită de depunere a proiectelor va fi
prelungit până la data de 30.04.2020.

1. Autoritatea finanţatoare: Municipiul Piatra Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare
nr. 6-8, judeţul Neamţ, codul fiscal 2612790, tel. 0233/218991, fax.0233/215374, e-mail:
infopn@primariapn.ro, web:www.primariapn.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general.
3. Perioada de finanţare (de desfășurare a activităților): IUNIE –AUGUST 2020.
4. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă rămân neschimbate conform
anunțului de participare inițial:
5. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile rămân neschimbate conform anunțului inițial:
6. Proiectele trebuie să îndeplinească prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.
A FOST MODIFICAT GHIDUL SOLICITANTULUI! PENTRU A ÎNTOCMI PROIECTELE CONSULTAȚI NOUL
REGULAMENT, ATAȘAT PREZENTULUI ANUNȚ, CARE A FOST APROBAT PRIN HCL 386/18.12.2019
Proiectele vor fi trimise doar prin poștă, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, parter. Data limită pentru
depunerea propunerilor de proiecte este 30 aprilie 2020.
Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, să fie în dublu exemplar și în format electronic.
Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titul proiectului și
domeniul de aplicabilitate. Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în luna mai, 2020.
Informaţiile suplimentare se pot obţine la telefon 0748146808 şi de pe site-ul instituţiei
www.primariapn.ro, secţiunea Comunicări-Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local.

Notă:
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 37 din 27.02.2020, Partea a VI-a.
Desfăşurarea activităţilor de lucru cu publicul la nivelul Biroului Public Comunitar Local de evidenţă
a Persoanelor Piatra Neamţ în perioada 19.03.2020 – 31.03.2020 în contextul aplicării măsurilor
preventive de combatere a infectării cu "COVID-19"
Primiri documente în baza planificării online pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ,
www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate, în zilele de luni, marţi şi joi de la
08.30 la 11.30 iar miercuri de la 12.00 la 15.00.
• Primiri documente în baza planificării telefonice la nr. de telefon 0233210411 pentru zilele de vineri
de la 08.30 la 11.30.
• La ghişeul de eliberări acte programul va fi după cum urmează:
- luni, marţi, miercuri şi joi 08.30 – 10.00 şi 13.30 – 15.00;
- vineri 08.30 – 11.30.
Potrivit art. 14 din Anexa nr. 1 a Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de
urgenţă, se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe
perioada stării de urgenţă.
Solicităm persoanelor să prezinte toate documentele şi taxele prevăzute de lege, să respecte ora de
programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

Informaţiile cu privire la documentele/taxele necesare se regăsesc pe site-ul Primăriei mun. Piatra
Neamţ www.primariapn.ro secţiunea Acte necesare, la avizierul serviciului sau pot fi obţinute şi
telefonic la nr. de telefon 0233210411.
Poliția Locală Piatra-Neamț, în colaborare cu Poliția Municipiului Piatra-Neamț, verifică unitățile
comerciale care desfășoară activități tip bar, restaurant, fast food, Horeca
Poliția Locală Piatra-Neamț, în colaborare cu Poliția Municipiului Piatra-Neamț, verifică, începând din
această dimineață, dacă unitățile comerciale care desfășoară activități tip bar, restaurant, fast food,
casino, HORECA, respectă măsurile valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii
COVID- 19, odată cu declanșarea stării de urgență, respectiv suspendarea activității de servire și
consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice.
Menționăm faptul că este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților
de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun
rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service”
sau livrare la client”.
Nerespectarea măsurilor prevăzute în ordonanțele emise în baza declanșării stării de urgență (O.G.
1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă se sancționează contravențional cu
amenzi cuprinse între 100 și 70.000 de lei (Art. 28 - Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la
1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice”).
Verificările vor continua și în zilele următoare.
Noul program cu publicul din cadrul Biroului Stare Civilă - Primăria Piatra-Neamț
Începând cu data de 19 martie 2020, Biroul Stare Civilă din cadrul Primăriei Piatra-Neamț desfășoară
cu publicul doar următoarele activități:
- Înregistrarea nașterii și a decesului prin prezentarea cetățenilor direct la sediul instituției după
programul următor: luni, marți, miercuri, joi primiri și eliberări documente între orele 08:30 – 14:00,
iar vineri între orele 08:30 – 13:00. Sâmbăta este program cu publicul doar pentru înregistrări decese,
între orele 09 -12:00.
- Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă, doar în baza planificării
telefonice la numărul de telefon 0233218019.
- Depunerea cererilor de transcrierea / înscrierea mențiunilor privind modificările intervenite în
străinătateîn registrele de stare civilă române a certificatelor / extraselor de stare civilă procurate din
străinătate în baza programărilor online pe site-ul instituției www.primariapn.ro sau telefonice, la
numărul de telefon 0233218019.
- Eliberarea tuturor documentelor în orarul susmenționat, în baza planificărilor primite la depunerea
actelor.

Poliția Locală Piatra-Neamț, în temeiul Decretului 195/2020, efectuează verificări la domiciliul
persoanelor autoizolate, pe raza municipiului Piatra Neamț
Poliția Locală Piatra-Neamț, sub coordonarea operațională a Poliției Municipiului Piatra-Neamț, în
temeiul Decretului 195/2020, efectuează verificări la domiciliul persoanelor autoizolate, pe raza
municipiului Piatra Neamț, în vederea respectării prevederilor Ordonanței Militare 1/17.03.2020,
prin care „se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de
prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităţilor competente. Măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării
prezentei ordonanţe militare” (art.8).
Nerespectarea acestor măsuri conduce la sancțiuni contravenționale ce constau în amenzi cuprinse
între 100 și 5000 de lei pentru persoanele fizice.
Verificările vor fi făcute zilnic, atât de către polițiștii locali cât și de către reprezentanți ai
Inspectoratului de Jandarmi Neamț, Poliției Naționale, Poliției de Frontieră, ISU Neamț și DSP Neamț.
„Pietrenii nu trebuie să fie îngrijorați atunci când observă că se fac aceste verificări. Este spre binele
tuturor să ne asigurăm că sunt respectate condițiile autoizolării de către toate lumea. Fac un apel
către toți cei care se află în autoizolare să respecte această condiție pentru binele lor, în primul rând,
dar și pentru binele celorlalți” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Totodată, echipaje ale Poliției Locale Piatra Neamț verifică și dacă sunt respectate celelalte prevederi
ale Ordonanței Militare 1/17.03.2020, cu privire la suspendarea activității de servire şi consum ale
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri,
cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul
locaţiei și ale activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri
de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.
De asemenea, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune
participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise. Organizatorii evenimentelor, organizate și
desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maxim 100 de persoane sunt obligați să
dispună măsuri care să asigure distanța de minim un metru între participanți.
Reamintim cetățenilor municipiului Piatra Neamț să se informeze doar din surse oficiale și să
respecte recomandările autorităților locale pentru prevenirea răspândirii COVID – 19.
Măsuri economice pentru sprijinirea mediului de afaceri local
Municipalitatea pietreană lucrează la pregătirea unui set de măsuri menite să sprijine mediul de
afaceri și pe salariații din municipiul Piatra-Neamț afectați de măsurile de combatere a epidemiei de
coronavirus, în completarea măsurilor luate de la nivelul central în acest sens.
Printre aceste măsuri se află reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor asupra terenurilor, spațiilor și
clădirilor proprietate a municipiului Piatra-Neamț, altele decât cele cu destinația de locuință sau chiar
scutirea de la plata chiriei dacă activitatea a fost oprită, scutirea de anumite taxe și prelungirea
termenelor de plată.
„Firmele, și implicit salariații acestora, care au fost nevoite să-și restrângă semnificativ sau chiar să-și
închidă activitatea din cauza măsurilor împotriva infectării populației cu noul coronavirus au mare
nevoie în această perioadă de sprijin din partea autorităților centrale și locale, pentru a nu intra întrun blocaj și pentru a reuși să depășească această perioadă dificilă, salvând și cât mai multe dintre
locurile de muncă existente la începutul acestei crize” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii populației cu noul coronavirus Covid 19, luate la nivelul
Primăriei Piatra Neamț și a instituțiilor subordonate
Primăria Piatra-Neamț, direcțiile subordonate și societațile consiliului local sunt mobilizate la maxim
în această perioadă pentru a preveni infectarea populației cu noul coronavirus covid-19, pentru a
ajuta vârstnicii, persoanele vulnerabile și pe cei aflați in autoizolare la domiciliu.
💎 Dezinfectăm spațiile stradale.

Dezinfectăm spațiile publice în care au acces cetățenii orașului.
Ajutăm persoanele vârstnice la domiciliu pentru medicamente, alimente și alte lucruri necesare.
💎 Ajutăm persoanele aflate în autoizolare la domiciliu sau în carantină.
🛑 Verificăm respectarea condițiilor de autoizolare si carantină.Verificăm respectarea hotârârii de
închidere a unităților de alimentație publică și cazare, a hotărârilor de suspendare sau limitare a unor
activitați cu public.
💎 Luăm măsuri fiscale pentru sprijinirea populației, a mediului de afaceri și angajatorilor.
💎 Informăm populația orașului cu măsurile luate de autorutăți, măsurile de autoprotecție și regulile
pe care trebuie să le respectăm in această perioadă.
💎
💎

Primăria Piatra-Neamț - măsuri de sprijin pentru persoanele vârstnice
În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României și a măsurilor de prevenire a răspândirii
COVID-19, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, identifică,
monitorizează și sprijină persoanele vârstnice de peste 65 de ani, fără aparținători, care sunt izolate
la domiciliu, pe raza municipiului Piatra-Neamț.
Pe această cale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț face apel către ONG-uri,
societăți comerciale, dar și către societatea civilă să susțină în demersurile pe care le facem pentru a
sprijini persoanele vărstnice de peste 65 de ani, fără aparținători, izolate la domiciliu și care nu au
posibilitatea să se aprovizioneze cu alimente. Astfel, puteți aduce la sediul din str.Dimitrie Ernici nr.3,
alimente neperisabile, apelând în prealabil următoarele numere de telefon: 0748.146.781,
0748.146.754, 0233.622.968.
Echipele de specialiști din cadrul instituției vor distribui alimentele donate și vor efectua
cumpărăturile necesare, către persoanele vârstnice vulnerabile din municipiul Piatra-Neamț.
În această situație de criză, facem apel la societatea civilă nemțeană să sprijine Direcția de Asistență
Socială a Municipiului Piatra-Neamț, iar dacă identifică persoane aflate în izolare la domiciliu, cu
vârsta de peste 65 de ani, fără aparținători, să ne sesizeze la numerele de telefon: 0748146781,
0748146754, 0233.622.968.
Măsuri suplimentare care se vor aplica începând cu 23 martie la nivelul municipiului Piatra-Neamț,
pentru prevenirea infectării cu noul Coronavirus
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, primarul Dragoș Chitic a stabilit o serie de măsuri suplimentare,
corelate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 2/ 21.03.2020, ce urmează să se aplice în PiatraNeamț începând cu data de astăzi, și anume:
În Piața Centrală și în piețele de cartier au rămas deschise doar spațiile comerciale care vând
produse alimentare.
În clădirea Forum Center au rămas deschise doar spațiile în care funcționează serviciile publice,
respectiv: Evidența Persoanei, Direcția Taxe și Impozite Locale, administrarea locuințelor și
administrarea parcărilor de reședință.
Societatea Perla Invest a închis toate spațiile închiriate din clădirea de la plecare telegondola (gară)
și de pe Cozla. Telengondola va rămâne oprită pentru o perioadă nedeterminată.
În ședința Consiliului Local de săptămâna aceasta vom aproba un set de măsuri fiscale care să vină
în sprijinul operatorilor economici (persoane juridice sau fizice) care funcționează în imobile
închiriate de la primărie, și care sunt afectați în această perioadă de măsurile impuse pentru a stopa
răspândirea noului coronavirus. Măsurile cuprind reduceri sau scutiri de la plata chiriilor în funcție de
gradul de afectare, prelungirea unor termene de plată etc.
Ședințele Consiliului Local Piatra-Neamț se vor desfășura online, fără prezența consilierilor locali în
sala de ședințe.
La societatea Parking se introduce și posibilitatea de plată online, iar contractele care expiră se
prelungesc automat pe perioada stării de urgență.

Direcția de Asistență Socială a Primăriei Piatra-Neamț continuă contactarea și deplasarea la
domiciliul persoanelor vulnerabile, îndeosebi vârstnici, pentru a oferi sprijin în asigurarea de
alimente, medicamente sau rezolvarea altor probleme cu care se confruntă. S-au încheiat
parteneriate de colaborare pentru aceste acțiuni și cu asociații neguvernamentale care desfășoară
activități în domeniul social sau civic.
Continuăm, de asemenea, livrarea hranei necesare persoanelor aflate în carantină sau în
autoizolare, la cererea acestora.
Sumele de bani care au fost alocate în bugetul local pentru evenimente culturale sau artistice (gen
Festivalul Dacic sau Sărbătoarea Curții Domnești), care au fost anulate, vor fi mutate pentru
finanțarea unor parteneriate cu ONG-uri care derulează în această perioadă activități umanitare
pentru combaterea coronavirusului (achiziție măști, materiale dezinfectante, mănuși, teste etc).
„Trebuie să fim în alertă și să ne luăm toate măsurile necesare pentru a ne proteja.
Depinde mult prevenirea și limitarea infectării și de fiecare dintre noi. Respectați regulile de
autoprotecție, evitați contactul direct cu alte persoane și nu ieșiți din casă decât dacă este absolut
necesar. Măsurile de igienă personală și respectarea regulilor stabilite pentru evitarea infectării cu
noul coronavirus reprezintă una dintre cele mai bune soluții de evitare a infectării. Vă rog să luați în
considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apelați pentru obținerea de
informații legate de coronavirus linia TELVERDE - 0800. 800.358. Pentru situațiile medicale de
urgență apelați 112.
Vă asigur că Primăria Piatra-Neamț este mobilizată la maximum pentru aplicarea la timpul potrivit și
eficient a măsurilor necesare care să prevină infectarea populației, precum și pentru ajutorarea
persoanelor vulnerabile. Sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă, în această perioadă,
prioritatea zero pentru municipalitatea pietreană, orice altă activitate este trecută într-un plan
secundar.
Împreună vom reuși! Va fi bine! Vă doresc tuturor sănătate!” a declarat primarul Dragoș Chitic.
Măsuri suplimentare începând de astăzi în Municipiul Piatra-Neamț
Pentru că lucrurile evoluează cu rapiditate, în lupta cu noul coronavirus este nevoie să introducem o
serie de măsuri suplimentare. Vă comunicăm noile măsuri ce vor fi luate începând de astăzi în
municipiul Piatra-Neamț:
❌

închiderea locurilor de joacă publice din Piatra-Neamț;

❌

închiderea zonei de promenadă a Ștrandului Tineretului;

❌

platforma pietonală de pe Cuiejdi;

închiderea Parcului Central, cu asigurarea accesului către Curtea Domnească, str. Petru Rareș,
Hotel Ceahlău și Pța. Ștefan cel Mare.

❌

Stai în casă! Este cea mai bună soluție pentru a te proteja pe tine, pentru a-ți proteja părinții,
bunicii și semenii!
⚠

Primăria Piatra-Neamț: Măsuri de dezinfectarea a strazilor și spațiilor publice stradale
Primăria Piatra-Neamț continuă spălarea străzilor cu substanțe dezinfectante și dezinfectarea
spațiilor publice stradale din toate cartierele orașului.
Spălarea străzilor și dezinfecția se fac zilnic, cu excepția perioadelor cu precipitații sau cu temperaturi
scăzute, prin societatea consiliului local - Salubritas, cu soluții agreate de Direcția de Sănătate
Publică. Astfel, ziua sunt spălate străzile din municipiu cu dezinfectant, iar noaptea sunt dezinfectate

spațiile publice stradale prin pulverizare de soluții dezinfectante pentru prevenirea infectării
populației cu coronavirusul covid-19.
Primăria Piatra Neamț - acțiuni de dezinfecție
Primăria Piatra-Neamț demarează, prin societatea Consiliului Local – Salubritas, acțiunile de
dezinfecție în toate scările de bloc din municipiul Piatra-Neamț, în conformitate cu Ordonanța
militară nr. 4 din 29 martie. Aceste acțiuni vor avea loc simultan cu cele de spălare a străzilor din
municipiu și cu dezinfectarea spațiilor publice stradale din toate cartierele orașului.
Programul de dezinfecție al cartierelor și al scărilor de bloc, pe cartiere, este următorul:
luni – cartierul Precista
marți – zona Centru
miercuri – cartierul Mărăței
joi – cartierul Dărmănești
vineri – cartierele 1Mai, Vânători, Speranța, Văleni (inclusiv Aleea Tineretului și Ștrand), Gara Veche,
Fermelor
De asemenea, Primăria Piatra-Neamț va monta la intrarea în fiecare scară de bloc dispozitive cu
dezinfectant, ca măsură suplimentară de protecție a locatarilor pentru prevenirea infectării cu Covid19.
Măsuri de prevenție a infectării cu virusul Covid-19 implementate de municipalitatea pietreană în
această perioadă
Se montează dispensere cu dezinfectant la fiecare dintre cele 1806 scări de bloc din Piatra Neamț.
📌 Străzile sunt spălate zilnic cu dezinfectant într-un program etapizat care cuprinde fiecare cartier al
orașului.
📌 Sunt dezinfectate toate cele 1806 scări de blocuri de locuințe din Piatra-Neamț, etapizat pe zile,
conform programului publicat.
📌 Sunt dezinfectate spațiile publice stradale, inclusiv trotuarele, etapizat, pe cartiere.
📌 Se oferă zilnic hrană și produse de igienă personală persoanelor aflate în carantină în Piatra-Neamț
și sunt sprijinite persoanele aflate în autoizolare care au nevoie de ajutor.
📌 Spitalul Județean Neamț este sprijinit prin acordarea de spații de cazare cadrelor medicale, precum
și prin finanțarea achiziționării de echipamente de protecție și materiale dezinfectante prin asocierea
cu Vivid Neamț.
📌 Sunt realizate deplasări zilnice la persoanele vârstnice pentru a le ajuta.
Dragoș Chitic: „Depinde mult prevenirea și limitarea infectării și de fiecare dintre noi. Măsurile de
igienă personală și respectarea regulilor stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus
reprezintă una dintre cele mai bune soluții de autoprotecție. Vă rog să stați în casă, să respectați
regulile de autoprotecție, să evitați contactul direct cu alte persoane, să respectați deciziile luate de
autorități în privința circulației și să nu ieșiți din casă decât în perioadele permise și doar dacă este
absolut necesar. Vă asigur că Primăria Piatra-Neamț este mobilizată la maximum pentru aplicarea la
timpul potrivit și eficient a măsurilor necesare care să prevină infectarea populației, precum și pentru
ajutorarea persoanelor vulnerabile. Sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă, în această
perioadă, prioritatea zero pentru municipalitatea pietreană, orice altă activitate este trecută într-un
plan secundar. Împreună vom reuși sa facem sa fie bine ! Vă doresc multă sănătate tuturor !”
Numere de telefon utile pentru perioada stării de urgență
0800 800 359 Telverde - valabil pentru apeluri naționale
Linie telefonică deschisă special pentru informarea cetățenilor despre prevenirea si combaterea
virusului Covid-19.

☎

004021 320 20 20 Telverde - valabil pentru apeluri internaționale
Linie telefonică deschisă special pentru informarea romanilor aflați in străinătate.
☎ 0233 210 524 Direcția de Sănătate Publica Neamț
Linie telefonică pentru informații si sesizări privind situații epidemiologice.
☎ 0748 146 781, 0748 146 754 Primăria Piatra Neamț - Call Center “Seniori 65+” - program non stop
Pietrenii cu vârsta de peste 65 de ani, care nu au susținători, pot solicita la aceste numere de telefon
ajutorul asistenților sociali din cadrul Primăriei Piatra Neamț.
☎ 0748 146 809 - Infoline Primăria Piatra Neamt, program zilnic 8:00 - 22:00
Apelați acest număr pentru a afla informații referitoare la activitatea administrației locale pe
perioada stării de urgentă si la serviciile oferite de către aceasta.
☎ 0233 228 156 AJOFM Neamț
Apelați acest număr pentru a afla informații despre beneficiarii de indemnizații prevăzute de OUG
nr.30/2020 (șomaj tehnic) care se suporta din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
☎

Programul Biroului Stare Civilă și Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Pe perioada stării de urgență decretată pe teritoriul României, Biroul de Stare Civilă va desfășura cu
publicul doar următoarele activități:
✒ Înregistrarea nașterii și a decesului prin prezentarea cetățenilor direct la sediul instituției, conform
următorului program de lucru:
• Luni, marţi, miercuri şi joi de la ora 08.30 la ora 14.00, iar vineri de la ora 08.30 la ora 13.00;
• Înregistrarea decesului se va realiza şi în zilele de sâmbătă de la ora 09.00 la ora 12.00.
📥 Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă, doar în baza
planificării telefonice la numărul de telefon: 0233 218019;
📥 Depunerea cererilor de transcriere/înscriere a menţiunilor privind modificările intervenite în
străinătate în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, doar în baza planificărilor online pe site-ul instituţiei la adresa www.primariapn.ro
secţiunea programare transcriere acte redobândire/acordare cetăţenie română, pentru cetăţenii
care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul
în România şi în baza planificării telefonice la tel. 0233218019, pentru celelalte situaţii;
📤 Eliberarea tuturor documentelor, în baza planificărilor primite la depunerea actelor.
De asemenea, în aceeași perioadă, Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va
desfășura cu publicul doar următoarele activități:
📥 Primiri documente în baza planificării online pe site-ul Primăriei municipiului Piatra Neamţ,
www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate, în zilele de luni, marţi, miercuri
şi joi între orele 08.30 - 11.30;
📥 Primiri documente în baza planificării telefonice la nr. de telefon 0233210411, pentru zilele de
vineri de la ora 08.30 la ora 11.30.
📤 Programul la ghişeul de eliberări acte al Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
va fi următorul: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.30 – 10.00 şi 13.30 – 15.00, iar vineri între
orele 08.30 – 11.30.
📥 Pentru depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate cetăţenii cu vârsta de peste 65 de
ani se pot planifica telefonic la nr. de telefon 0233210411, pentru zilele de vineri între orele 11.30 12.30.
📥 Eliberarea actelor de identitate ale persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani se va realiza în zilele
de vineri, între orele 11.30 - 12.30.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa și prin fax Biroului de Stare Civilă, la numărul:
0233212142, și Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la numărul: 0233211499.

Măsuri luate de Primăria Piatra-Neamț pentru prevenirea răspândirii COVID-19Primăria Piatra
Neamț este în continuare mobilizată la maximum pentru prevenirea infectării populației cu noul
coronavirus și ajutorarea persoanelor vulnerabile!
💎 Astăzi am primit ultimul lot de dispensere și dezinfectant pentru scările de bloc. Continuăm
montarea dispenserelor la fiecare scară de bloc din Piatra Neamț. Am montat deja peste 1000 de
bucăți iar până joi 9 aprile vor fi montate dispozitivele cu dezinfectant la toate cele 1806 scări de
bloc.
💎 Spălăm străzile zilnic cu dezinfectant, într-un program etapizat care cuprinde fiecare cartier al
orașului.
💎 Dezinfectăm toate scările de blocuri de locuințe din Piatra Neamț, etapizat pe zile, cu prioritate la
blocurile unde au fost locatari cu rezultat al testului pozitiv. Am realizat până acum dezinfectarea a
peste 1200 scari de bloc iar până joi 9 aprilie se va încheia prima etapă de dezinfectare a tuturor celor
1806 scări de bloc.
💎 Dezinfectăm zilnic spațiile publice stradale, inclusiv trotuarele, etapizat, pe cartiere, conform
programului anunțat.
💎 Dezinfectăm zilnic spațiile municipalității accesate de cetățenii orașului: Piața Centrală si piețele de
cartier, cladirea Forum Center etc.
💎 Oferim zilnic hrană și produse de igiena personală, persoanelor aflate în carantină în Piatra Neamț,
sprijinim persoanele aflate în autoizolare care au nevoie de ajutor.
🤝 Am sprijinit spitalul județean prin acordarea de spații de cazare cadrelor medicale, finanțarea
achiziționării de echipamente de protecție și materiale dezinfectante prin Asociația umanitară Vivid.
🤝 Ne deplasăm zilnic, prin asistenții sociali, la persoanele vârstnice pentru a le ajuta. Am distribuit
peste 300 de pachete cu produse alimentare donate de firme sau asociații umanitare.
🤝 Am afișat la fiecare scară de boc și în locurile publice pliante informative cu măsurile de
autoprotecție pentru populație și cu numerele de telefon utile, puse la dispoziție pentru populație, în
această perioadă.
❗ ,,Depinde mult prevenirea și limitarea infectării și de fiecare dintre noi. Măsurile de igienă
personală și respectarea regulilor stabilite pentru evitarea infectării cu noul coronavirus reprezintă
una dintre cele mai bune soluții de autoprotecție.
Vă rog să stați în casă, să respectați regulile de autoprotecție, să evitați contactul direct cu alte
persoane, să respectați deciziile luate de autorități în privința circulației și să nu ieșiți din casă decât
în perioadele permise și doar dacă este absolut necesar. Sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă,
în această perioadă, prioritatea zero pentru municipalitatea pietreană, orice altă activitate este
trecută într-un plan secundar.
Împreună vom reuși să facem să fie bine și să revenim cât mai repede la o viață normală!
Vă doresc multă sănătate tuturor !", Dragoș Chitic.
#PrimariaPiatraNeamț

