
JUDETUL NEAMT
COMUNA VÂNATORI
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 174
TEL.: (+04)0233251001 SAU FAX 
e-mail: primariavinatorineamt@yahoo.com

   

 
A fost operaționalizat un post telefonic cu nu

persoanele aflate în izolare sau carantină
continuă, respectiv: 
 
PE RAZA JUDEȚULUI:
 

 INSTITUȚIA PREFECTULUI NEAMȚ
        - fix: 0233234510

                              - mobil 0748041745
 DIRECȚIA DE S

         - fix: 023
 

Totodată, vă rugăm să apela
jos  în cazul în care ave
familiei sau a unui apar
Vânători-Neamț vor suna persoanele vârstnice existente în baza noastr
de date, pentru a-i consilia 

În funcție de nevoile acestor persoane aflate în situații vulnerabile, 
Primăria Vânători-Neam
măsurile care se impun pentru fiecare caz în parte pentru a trece 
ușor peste această perioadă
                       
PE RAZA COMUNEI VÂNĂTORI

 PRIMARIA VÂNĂTORI
- fix: 0233251001
- mobil: 0751566857

 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA VÂNATORI-NEAMȚ 
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 174 

0233251001 SAU FAX (+04)0233251307 
mail: primariavinatorineamt@yahoo.com 

ANUNȚ 

ționalizat un post telefonic cu număr alocat, pentru 
izolare sau carantină, pentru o comunicare directă 

ȚULUI: 

ȚIA PREFECTULUI NEAMȚ:  
fix: 0233234510 
mobil 0748041745 
ȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ

fix: 0233213874 

ă rugăm să apelați numerele de telefon, 
în cazul în care aveți cunoștință despre vârstnici lipsi

familiei sau a unui aparținător. Asistenții sociali din cadrul Prim
ț vor suna persoanele vârstnice existente în baza noastr

i consilia și pentru a le întocmi o fișă de interven
ție de nevoile acestor persoane aflate în situații vulnerabile, 

Neamț, prin Serviciul de Asistență Socială, va lua 
măsurile care se impun pentru fiecare caz în parte pentru a trece 

te această perioadă 

PE RAZA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
PRIMARIA VÂNĂTORI-NEAMȚ 

fix: 0233251001 
mobil: 0751566857 

PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 

măr alocat, pentru 
, pentru o comunicare directă și 

Ț 

, enumerate mai 
ă despre vârstnici lipsiți de sprijinul 

ții sociali din cadrul Primăriei 
ț vor suna persoanele vârstnice existente în baza noastră 

ă de intervenție.  
ție de nevoile acestor persoane aflate în situații vulnerabile, 

ă Socială, va lua 
măsurile care se impun pentru fiecare caz în parte pentru a trece mai 



 


