INFORMARE – 16.03.2020 – COVID 19
U.A.T. CĂLAN – HD - ROMÂNIA
Stimați cetățeni ai orașului Călan
Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României, în
contextul infectării cu noul coronavirus (COVID-19), administrația publică a
Orașului Călan continuă eforturile coordonate pentru combaterea răspândirii
acestui coronavirus și pentru protejarea cetățenilor din U.A.T. Călan.
În acest sens vă informăm:
În cadrul Primăriei Călan a fost organizat un Birou Unic pentru lucrul cu
cetățenii în această perioadă, la sediul din Călan O.V. str. Gării nr.1.
Toate documentele dumneavoastră, cereri, sesizări, petiții, etc. care nu pot fi trimise
prin fax sau poștă, poștă electronică, vor fi depuse la acest Birou Unic, prin
intermediul căruia veți fi înștiințați și despre modalitatea de rezolvare și soluționare.
Revenim și cu rugămintea de a folosi cu prioritate pentru aceste probleme telefonul
0254730201 sau poșta electronică prin email: primariacalan@yahoo.com
Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, a fost prorogat primul termen de
plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe
mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. De
asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie
2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de
transport beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local Călan. Vă reamintim
pe această cale că toate aceste taxe și impozite, chiar și amenzile, pot fi plătite și online prin intermediul portalului ghiseul.ro
Biroul Pentru Evidența Informatizată a Persoanelor, din Călan O.N. Str.
Independenței, funcționează fără restricții de program, dar se restricționează accesul
la ghișeu – câte o persoană. Așteptarea (dacă este cazul) se va face în exteriorul
clădirii. Mulțumim pentru înțelegere !
Vă rugăm deasemenea să respectați cu seriozitate recomandările privind igiena
personală, distanțarea socială, să evitați plimbările în grupuri, aglomerațiile din
diverse spații publice sau private, să păstrați distanța între persoane la ghișee, case
de marcat, etc.
Vă rugăm pe această cale să ne acordați sprijinul în depistarea persoanelor
care se reîntorc din zonele afectate de COVID 19, iar dacă aveți cunoștință de
asemenea situații vă stă la dispoziție telefonul Primăriei Călan 025730223,
0254730201, 0354883252, 0734773448 disponibil 24/24 de ore.
Vă mulțumim pentru înțelegere
Adrian Filip Iovănesc
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN

