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1. Pe durata stării de alertă, activitatea de lucru cu publicul la Primăria 

comunei Cornu,  se desfășoară de luni până vineri, în intervalul orar 8-16.00, astfel: 

a)Serviciul de Stare Civilă, care va desfășura cu publicul doar activități de primire 

acte pentru eliberarea certificatelor de stare civilă.  Accesul la serviciul de stare 

civilă se face în urma programării telefonice la nr. 0244-367461, 0735549505 sau 

0752156803. 

b)Biroul impozite și taxe: Accesul la Biroul Impozite și taxe se face prin intrarea 

din spatele primăriei, unde se află un ghișeu protejat cu geam.  Plata impozitelor și 

taxelor se poate realiza și on-line prin intermediul aplicației wwww.ghiseul.ro sau 

prin transfer bancar. Relații la telefon 0244-367461. 

c).Compartimentul asistență socială. Accesul la compartimentul de asistență 

socială se face prin intrarea mică din fața primăriei, după o programare telefonică la 

nr.0244-367461 sau 0752156803. 

d)Compartimentul registrul agricol.  Accesul la Compartimentul registrul agricol 

se face prin intrarea din spatele primăriei, unde se află un ghișeu protejat cu geam, 

direct sau după o programare telefonică la nr. 0244-367461. 

e)Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. Accesul la 

Compartimentul registrul agricol se face prin intrarea din spatele primăriei, unde se 

află un ghișeu protejat cu geam, direct sau după o programare telefonică la nr. 0244-

367461 sau 0735549506. 

f) Compartimentul registratură. Accesul la Compartimentul registratură se face 

prin intrarea din spatele primăriei, unde se află un ghișeu protejat cu geam, direct 

sau după o programare telefonică la nr. 0244-367461. 

g)   Situații de urgență - S.V.S.U- Șef Serviciu Constantin Ionuț Ciprian la nr. 

0786323803 

 

2.  Ceilalți funcționari publici din cadrul Primăriei comunei Cornu vor sta în 

continuare la dispoziția cetățenilor, în timpul programului de lucru, cu respectarea 

măsurilor ce se impun la nivel local și national în vederea prevenirii răspândirii și 

infectării cu virusul COVID-19, însă activitatea de relații cu publicul pentru 

persoane fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon/fax, prin 

corespondență electronică sau poștală. 



 

3.  Astfel, persoanele interesate pot depune cereri documente în format 

electronic la: 

a)fax: 0244367402,  

b)email:  

primariacornu@gmail.com,  

registratura@primariacornu.ro,  

asistentacornu@yahoo.com,  

impozitesitaxe@primariacornu.ro . 

 

4.  Audiențele la conducerea Primăriei comunei Cornu și la serviciile 

Primăriei se suspendă în perioada pentru care a fost declarată starea de 

alertă. Cetățenii pot transmite Primăriei comunei Cornu petiții pe adresa oficială 

registratura@primariacornu.ro, iar petițiile formulate vor primi răspuns în scris, în 

termenul prevăzut de lege pentru soluționarea petițiilor. 

 

                       Primar, 

                  Cornel NANU 
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