
ANUNŢ  IMPORTANT 
 În baza hotărârii CLSU al comunei Tămăşeni, nr. 2 din 13.03.2020,  Primăria comunei Tămăşeni  vă 

aduce la cunoştinţă faptul că începând cu data de 13 martie 2020 şi până la data de 31 martie 2020, 

în vederea limitării riscului de infecţie şi răspândire cu coronavirus  COVID-19, accesul în instituţie 

este restricţionat  în  totalitate! 

  Fac excepţie persoanele ce au nevoie la serviciul de stare civilă, în cazul deceselor, şi la biroul de 

plată a impozitelor si taxelor locale ( va fi permis accesul a maxim 1 persoană în instituţie). 

 Pentru persoanele care vor aştepta în afara instituţiei este recomandată păstrarea unei distanţe de 

minim 2 metri. 

 Pentru obţinerea unor documente, solicitarea însoţită de actele doveditoare, se va face prin 

următoarele modalităţi: 

- telefonic la nr. de telefon: 0233/749.494 

- prin fax la nr.: 0233/749.333 

- prin e-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

- prin poştă sau curier la adresa: Primăria comunei Tămăşeni, str. Unirii, nr.157, sat Tămăşeni, 

comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ.       

  Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămăşeni, îşi vor desfăşura 

activitatea în cadrul instituţiei, cu program normal, iar pentru informaţii pot fi contactaţi telefonic, de 

luni până vineri, între orele 8:00-16:00 la numerele de telefon anexate. 

  De asemenea vă informăm că începând cu data de 13 martie 2020 şi până la data de 31 martie 

2020, se închid spaţiile publice: biblioteca comunală, bazar, teren de sport, loc de joacă Tămăşeni şi 

loc de joacă Adjudeni. 

  Persoanele venite din zonele de risc din afara ţării sunt rugate să respecte măsurile dispuse de  

Direcţia de Sănătate Publică şi să îşi anunţe prezenţa în comună la numerele de telefon 0737.529.510 

şi 0762.246.232.  De asemeni rugăm toţi cetăţenii comunei care au informaţii despre cetăţeni veniţi 

în comună din zonele de risc din afara ţării, să semnaleze acest fapt la aceleaşi numere de telefon. 

COMPARTIMENT 

Telefon fix 

 0233 749 494, 

interior: 

Telefon mobil 

PRIMAR 201 0762 246 231 

VICEPRIMAR 202 0737 529 510 

SECRETAR GENERAL 203 0736 373 012 

STARE CIVILĂ - 0785 293 330 

URBANISM 209 0762 246 225 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  210 
0740 234 243 

0762 246 227 

ACHIZIŢII PUBLICE 211 0762 246 226 

CONTABILITATE  
212 

 

0762 246 234 

0737 529 508 

SEF SVSU 213 0762 246 232 

IMPOZITE  SI   TAXE   214 0737 529 507 

REGISTRU   AGRICOL 215 0736 373 015 

BIROU TAXE ŞI IMPOZITE 

 
200 

    0737 529 516 

0737 529 514 

0762 246 230 

BIBLIOTECA COMUNALĂ - 0747 972 757 

 

 

                                                                         Primar, 

                                                                 LUCACI ŞTEFAN 


