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Măsuri dispuse la nivelul orașului RUPEA,
după instituirea stării de alertă/ Ce (nu) se deschide
MĂSURI
Începând cu instituirea stării de alertă la nivel național și în urma unei analize
avute cu fiecare instituție din subordinea Consiliului Local, primarul orașului
Rupea, a dispus următoarele măsuri de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19:
- parcul din orașul Rupea va fi deschis, cu menținerea măsurilor de distanțare
socială;
- locurile de joacă pentru copii rămân în continuare închise;
- accesul în Primăria Rupea și în instituțiile din subordinea Consiliului Local va
fi permis doar persoanelor care au mască de protecție și care au o temperatură
ce nu depășește 37,3 grade. Măsurarea temperaturii se va face cu ajutorul
sistemelor de măsurare a temperaturii de la distanță ("termometre pistol");
- funcționarii publici din Primăria Rupea și din instituțiile subordonate vor
începe programul de lucru decalat, de la ora 07:00, 08:00, 09.00;
- în ceea ce privește relația cu publicul, recomandarea conducerii Primăriei
Rupea este de utilizare, în continuare, a comunicării on-line, atât pentru
depunerea și ridicarea de documente,cât și pentru solicitările de informații și
petiții.
Creșa orășenească rămâne cu activitatea suspendată. Cererile se pot depune pe
adresa de e-mail contact@primariarupea.ro
Baza sportivă Rupea are activitatea suspendată în continuare.
Biblioteca orășenească Rupea - pentru orice solicitare de carte puteți accesa
adresa de e-mail contact@primariarupea.ro sau tel. 0268.260.490.
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PROGRAM PENTRU PUBLIC
Casieria Primăriei Rupea : Luni - Joi
09:00 - 16:00

Vineri
09:00 - 13:00

Evidența Populației: Luni - Joi
09:00 - 13:00

Vineri
09:00 - 11:00

Starea Civilă: Luni - Joi
09:00 - 13:00

Vineri
09:00 - 11:00

Cetatea Rupea este deschisă publicului și va funcționa după următorul
program:
Zilnic 01 mai - 31 mai 09:00 - 19:00
01 iunie - 31 august 09:00 - 20:30
Serviciul administrare piețe - în orașul Rupea piața va funcționa după
următorul program:
Luni - Joi , Sâmbătă
Vineri
08:00 - 18.00
07:00 - 18:00

PRIMAR,
Ec. Bărdaș Nicolae Liviu
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