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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA

Către,

PRllvlĂRIILE municipiilor/ oraşelor/ comunelor
În atentia doamnei/
În contextul

epidemiologic

accesul În incinta Instituţiei

actual

În

dOl11flU/U;

scopul evitării

Prefectului-judeţul

de la nivelul judeţelui Suceava
primar

contactului

direct,

Suceava va fi permis numai

vă comunicăm

faptul ca

la cerere/ solicitare

numai atunci când situaţia o impune; în mod obişnuit se va opta pentru modalitaiea

şi exclusiv

de comunicare prin poşta

electronică, telefon sau fax.
De asemenea, în cazul deplasării la Instituţia Prefectului-judeţul
aceasta se va comunica în prealabil

cu cel puţin o oră înainte prin poşta electronică,

subsol sunt specificare datele de contact).
nostru vor trebui
suplimentară
Prefectului-j
produsele

să respecte

în spaţiul

destinat

Pentru arrnonizarea
aceleaşi

De asemenea, persoanele

ora programată
publicului.

intrevederii

pentru

Înainte de întrevederea

udeţul Suceava, persoana mandată de dumneavoastră
de igienă existente

la fiecare intrare

a Palatului

măsurilor de prevenire

măsuri la nivelul instituţiei

Suceava în vederea unei intrevederi,

il

telefonic

rnandatate să se deplaseze
a se evita intervalul
cu personalul

la sediul

de aşteptare

din cadrul Instituţiei

va trebui să se dezinfecteze

pe mâini cu

Administrativ.
infecţie:

cu noul coronavirus

vă solicităm

să luaţi

dumneavoastră.

Această măsură de restricţionare

pe cât posibil

a contactului direct în intervalul orelor de program,

între angajaţii d'e la nivelul fiecărei instituţii şi persoanele din mediul extern, se instituie
12-31.03.

sau fax (în

a.c. şi va fi ridicată la o dată ulterioară, în funcţie ele dinamica evenimentelor.

Cu stimă,

Suceava str. Ştefan cel Mare nr.36
Telefon: 0230-522915
Fax: 0230-522784
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pentru perioada de

COMUNICAT

Consiliul Judeţean Suceava informează persoanele interesate faptul că
Începând de joi, 12 martie 2020:
• Cererile pentru obţinerea acordului prealabil, şi/sau autorizaţiei de
amplasare În zona drumului judeţean a oricăror construcţii sau activităţi

comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii În orice scop, Însoţite
de documentele aferente, pot fi trimise fie prin e-mail, la adresa
djdp.suceava@gmail.com

, sau prin poştă ori curierat la adresa Str.

Aleea Ion Grămadă, nr. 1-3, Suceava, CP 720026.
Plata tarifelor se va face, in funcţie de tipul de venit, prin mandat poştal

sau prin ordin de plată În conturile Direcţiei Judetene de Drumuri şi Poduri
Suceava, deschise la trezoreria Suceava şi cod fiscal 18028861, după cum
urmează:
./ pentru Acord prealabil şi/ sau autorizaţie de amplasare şi acces la drum
şi Autorizaţii

Speciale

de

Transport:

plata se va face in contul

R086TREZ59121 G365000XXXX;
./ pentru Tarif de utilizare zona drum judeţean,
utililizare zona încheiate cu D.J.D.P.

conform contractelor de

Suceava, plata se va face În contul

RO?4TREZ59121G300530XXXX;
./ pentru Amenzi, plata se va face În RO?8TREZ59121G355000XXXX;
Informaţii referitoare la cele menţionate În comunicat se găsesc pe site-ul
http://djdpsuceava.ro

sau pot fi obţinute la tel. 0741 25 35 78 sau la tel. 0230

211 011 (int. 103 sau 202).
•

Cererile pentru obţinerea documentelor referitoare la urbanism şi
amenajarea teritoriului, respectiv:

- Certificate de Urbanism;
- Autorizatii
, de Construire/Desfiintare;
,
- Certificate de atestare a edificării constructiilor;
,

- Avize ale Arhitectului şef pentru emiterea Certificatelor de Urbanism;
- Avize ale Arhitectului
şef pentru emiterea
Autorizaţiilor
de
Construire/Desfiintare;
,

- Avize la Documentatii
, de urbasnism;
- şi alte solicitări În legătură cu activitatea Direcţiei Arhitect Şef,
Se pot depune online la adresa contact@cjsuceava.ro sau prin poştă
ori curierat la adresa: Palatul Administrativ, Str. Stefan
cel Mare nr.36
,

Suceava, Cod poştal 720026.
Taxele vor fi achitate În contul Consiliului Judetean
Suceava:
,
R009TREZ59121160203XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Suceava,
cod fisca14244512.
Relaţii suplimentare puteţi obţine de pe site-ul Consiliului Judeţean
Suceava http://cjsuceava.ro/index.php/ro/ şi la telefon 0230 - 222548 /222628
/222629, interior 125, 148,251.

