Comuna TARCĂU, Judeţul NEAMŢ, ROMÂNIA
PRIMĂRIA
Adresa: comuna Tarcău, judeţul Neamţ, cod poştal: 617445;
Telefon: 0233/240066, fax: 0233/206253;
e-mail: primaria@tarcau.ro
web site: www.tarcau.ro

ANUNŢ

Nr. 2800/16 martie 2020

Având în vedere starea de urgenţă intervenită pe întreg teritoriul României;
Pentru evitarea la maximum a oricărui contact care ar putea să contribuie la răspândirea virusului
SARS-COV2 de la cetăţeni către personalul Primăriei, sau de la funcţionari înapoi către cetăţenii cu care
ar intra în contact direct, începând cu data de 16 martie 2020 se instituie următoarele măsuri:
1) Se suspendă pe durata stării de urgenţă orice interacţiune directă a personalului Primăriei
comunei Tarcău cu cetăţenii, prin audienţe, relaţii cu publicul, acces în clădirea primăriei, etc.
2) Cetăţenii, persoanele juridice şi instituţiile publice se pot adresa primăriei Tarcău prin orice alte
mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituţiei, respectiv:


Telefon 0233-240066



Fax 0233-206253



e-mail primaria@tarcau.ro sau primariatarcau@yahoo.com



Poştal: Primăria comunei Tarcău, strada Principală nr. 60, Tarcău, judeţul Neamţ



Situaţii de urgenţă:
 Şef Serviciu Voluntar Situaţii Urgenţă, CUCU Florin, telefon 0728-882092
 Primar Iulian GĂINĂ, telefon 0728-882090
 Secretar General Dan CÂRLAN, telefon 0722-613250

3) Pentru rezolvarea oricărei probleme sau proceduri, cetăţenii trebuie mai întâi să ia legătura
telefonic sau prin e-mail cu persoana competentă din primărie, pentru a primi informaţiile
despre procedură şi acte necesare, apoi vor completa (după caz) cererea şi o vor transmite prin email, fax sau poştal la primărie.
Doar în mod excepţional, numai în situaţii de urgenţă sau temeinic motivate, după discuţia
telefonică cu persoana responsabilă din primărie, cererile şi documentele conexe se pot depune
în format fizic (pe hârtie) la ghişeul exterior al casieriei, de unde vor fi preluate şi distribuite
funcţionarului competent pentru rezolvare, cu acordarea unui termen de rezolvare la care petentul se
va prezenta pentru ridicarea răspunsului aşteptat.
Persoanele şi telefoanele de contact, pentru principalele domenii de interes sunt:


Registru agricol, adeverinţe de rol, cereri marcare lemn, adeverinţe APIA (inutile în perioada
suspendării activităţii anunţate de APIA), adeverinţe pentru acte de identitate, adeverinţe de rol
pentru registrul comerţului, etc: Nicoleta ZAIŢ, interior 11 sau 0723-543309



Impozite şi Taxe persoane fizice: Marinela COJOCARU, interior 22 sau 0761-605039



Impozite şi Taxe persoane juridice: Geanina BALTAG, interior 22 sau 0726-712807



Succesiuni: Liviana ZAHARIEA, interior 17, sau 0743-152982



Asistenţă Socială şi Stare Civilă: Elena MUNTEANU, interior 23 sau 0735-878895



Urbanism, autorizare construire: Dumitra AILINCĂI, interior 21 sau 0744-327445

NU SE REZOLVĂ CERERI PE LOC, SE ACORDĂ TERMEN REZONABIL !
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4) Încasările de impozite şi taxe locale se vor efectua exclusiv prin decontare bancară, sau plată
online, utilizându-se conturile de trezorerie din tabelul anexat la finalul prezentului anunţ, precum şi
informaţiile din deciziile de impunere primite la domiciliu, prin poştă, de către fiecare contribuabil
în parte.
În mod excepţional, se poate accepta plata impozitelor şi taxelor la ghişeul exterior al casieriei,
numai pentru situaţii de urgenţă motivate, în intervalul orar 8-12, cu luarea măsurilor
corespunzătoare de protecţie.
Se va avea în vedere anunţul public făcut de către Ministerul Finanţelor, cu privire la iminenta
adoptare a unui act normativ privind prorogarea termenului de plată a primei tranşe din impozitele
locale, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, cu menţinerea facilităţilor pentru plata anticipată,
aplicabile pentru noul termen de plată astfel stabilit.
Prin urmare, vă rugăm, staţi acasă şi nu ne aduceţi bani la primărie, dacă nu puteţi să ni-i
transmiteţi online sau prin bancă, întrucât sănătatea contribuabilului face toţi banii!
5) Pentru corecta informare a autorităţilor judeţene, potrivit procedurii, precum şi pentru
implementarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului, cetăţenii care au cunoştinţă despre
persoane sosite de curând în comuna Tarcău, din ţări cu cod roşu sau galben de epidemie, vor anunţa
primăria Tarcău printr-unul din mijloacele prevăzute la punctul 2).
Această măsură nu este un îndemn la delaţiune, ci un apel la responsabilitate socială!
6) Staţi acasă!

7) Staţi acasă!!

8) Staţi acasă!!!
Cu deosebită consideraţie,
Iulian GĂINĂ
Primarul Comunei Tarcău

Anexe: Listele conturilor de Trezorerie pentru plata online a impozitelor şi taxelor locale
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LISTA CONTURILOR
PENTRU PLATA ONLINE A
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

PERSOANE FIZICE (PF)
Beneficiar plată:
Cod de identificare fiscală (CUI) :

DENUMIRE IMPOZIT /TAXA

Comuna Tarcău
2614430

CONT IBAN

IMPOZIT CLADIRE PF

RO11TREZ4942107020101XXX

IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PF

RO55TREZ4942107020201XXX

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PF

RO52TREZ4942107020203XXX

TAXA MIJLOC TRANSPORT (TMT) PF

RO30TREZ4942116020201XXX

AMENZI CIRCULATIE/ CONTRAVENTIONALE RO53TREZ49421A350102XXXX
TAXA JUDICIARA TIMBRU

RO84TREZ49421070203XXXXX

TAXA DE SALUBRIZARE

RO12TREZ49421360206XXXXX

TAXA PSI, PROTECTIE CIVILA

RO53TREZ49421180250XXXXX

CHIRII, CONCESIUNI

RO27TREZ49421A300530XXXX

TAXA VEHICULE LENTE PF

RO30TREZ4942116020201XXX

GARANTIE MATERIALA CONFORM
CONTRACT

RO88TREZ4945006XXX000050

VANZARI TEREN

RO22TREZ49421390207XXXXX

ALTE TAXE LOCALE

RO53TREZ49421180250XXXXX

TAXE SPECIALE

RO12TREZ49421360206XXXXX
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LISTA CONTURILOR
PENTRU PLATA ONLINE A
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

PERSOANE JURIDICE
Beneficiar plată:
Cod de identificare fiscală (CUI) :

Comuna Tarcău
2614430

DENUMIRE IMPOZIT /TAXA

CONT IBAN

IMPOZIT CLADIRE PJ

RO58TREZ4942107020102XXX

IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PJ

RO05TREZ4942107020202XXX

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PJ

RO52TREZ4942107020203XXX

TAXA MIJLOC TRANSPORT (TMT) PJ

RO77TREZ4942116020202XXX

AMENZI CIRCULATIE / CONTRAVENTIONALE

RO53TREZ49421A350102XXXX

TAXA JUDICIARA TIMBRU

RO84TREZ49421070203XXXXX

TAXA DE SALUBRIZARE PJ

RO12TREZ49421360206XXXXX

TAXA ACORD FUNCTIONARE

RO09TREZ49421160203XXXXX

TAXA PSI, PROTECTIE CIVILA

RO53TREZ49421180250XXXXX

CHIRII, CONCESIUNI

RO27TREZ49421A300530XXXX

TAXA VEHICULE LENTE PJ

RO77TREZ4942116020202XXX

GARANTIE MATERIALA CONFORM
CONTRACT

RO88TREZ4945006XXX000050

VANZARI TEREN

RO22TREZ49421390207XXXXX

TAXA PENTRU UTILIZAREA
INFRASTRUCTURII LOCALE (Taxa utilizare
drum comunal DC135)

RO12TREZ49421360206XXXXX

ALTE TAXE LOCALE

RO53TREZ49421180250XXXXX

TAXE SPECIALE

RO12TREZ49421360206XXXXX

TAXA ELIBERARE AUTORIZATIE DE FORAJ

RO05TREZ49421160250XXXXX
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