Primarul Iulicǎ Oane, primul client al Biroului de Pasapoarte
deschis la Corabia!

Marti, 26 Februarie, in prezenta prefectului Eugen Ionica, la sediul
Primariei Corabia a avut loc deschiderea punctului de lucru in vederea
preluarii cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice.
In sala de sedinte a Consiliului Local Corabia a luat cuvantul primarul
orasului Corabia Iulica Oane - “Consider ca deschiderea unui birou de
pasapoarte in orasul Corabia este un act de descentralizare efectiva si vreau
sa multumesc pe aceasta cale domnului prefect care este implicat direct,
domnului presedinte Paul Stanescu si domnului sef de serviciu de la Directia
de Pasapoarte Olt, comisar sef Ilie Calarasu. Vreau sa fiu primul client al
acestui birou”!
Prefectul Eugen Ionica “Dupa o discutie cu domnul Calarasu si constatand
ca foarte multe persoane din zona de sud a judetului Olt vin la Slatina sa-si
faca pasaport, iar daca socotim distanta de la Ianca pana la Slatina – in jur de
250 km - costurile acelui pasaport erau foarte mari. Am facut demersurile
necesare iar in Octombrie am avut cadrul legislative si am luat decizia de a
infinta acest birou. Interesul cetateanului primeaza, este un efort pe care
Prefectura Olt si-l asuma si speram ca oamenii vor fi multumiti”
Ilie Calarasu “Eu doresc sa multumesc domnului prefect si primarului
orasului Corabia care si-au dat toata silinta pentru a ne oferi un sediu decent,
curat, mobilat. Pentru a beneficia de un pasaport cetateanul trebuie sa se
prezinte la aceasta unitate cu actul de identitate, doua chitante achitate la
CEC si Trezorerie de 244 lei respectiv 32 lei. Cetateanul va depune marti
documentele iar peste doua saptamani, tot marti, va ridica pasaportul”
Primarul orasului Corabia a fost primul client al acestui birou, a fost
fotografiat, i s-au luat amprentele digitale si semnatura electronica si peste
doua saptamani va primi un pasaport nou de la biroul de pasapoarte din
orasul Corabia.
Dan Oltean-purtator de cuvant Primaria Corabia.

