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Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență al comunei Mogoșoaia 
a decis, încă din 13 martie, 
că operatorii economici care 
își desfășoară activitatea pe 
domeniul public al comunei își 
sistează activitatea până pe 
31.03.2020, cu posibilitatea 
prelungirii acestui termen. Aici 
intră restaurantele, barurile, casele 
de pariuri sportive, pizzeriile, 
florăriile de pe raza comunei. 
Recomandarea nu este adresată 
farmaciilor, minimarketurilor și 
supermarketurilor. Magazinele 
cu suprafață dedicată clienților 
de sub 50 mp au obligația 
să primească maximum doi 
clienți în același timp în incintă, 
restul clienților fiind obligați să 
aștepte ordonat la coadă, în 
afara clădirii. Distanța maximă 
recomandată ferm de a fi 
păstrată, atât înăuntru, cât 
și în afara incintelor, este de 
2 m între persoane!
Parcul Mogoșoaia este, de 
asemenea, închis și inclusiv 
Palatul Mogoșoaia (cu excepția 
accesului în cazuri de urgență)!
Au fost restricționate toate 
serviciile de relații cu publicul 
din cadrul Primăriei Mogoșoaia. 
Toate documentele necesare 
desfășurării activității sunt 
accesibile online, pe site www.
primariamogosoaia.ro. Toate 
solicitările pot fi transmise prin 

email la adresa primaria@
mogosoaia.ro sau la numărul 
de fax 021.351.66.95. La 
nivelul Compartimentului 
Taxe și Impozite se utilizează 
modalitățile de plată prin ghiseul.
ro, internet banking, ordin de 
plată. Petițiile, declarațiile de 
impunere precum și orice 
alte cereri adresate acestui 
compartiment pot fi transmise 
prin mijloacele puse la dispoziție 
și anume e-mail, fax. Toate 
documentele pentru eliberarea 
certificatelor de atestare fiscală 
pot fi transmise prin mijloace 
electronice sau fax, iar certificatele 
fiscale se vor elibera în format 
electronic prin e-mail, conform 
prevederilor legale. În cazul în 
care certificatul de atestare 
fiscală este necesar la notariat, 
solicitarea se va face de către 
notarul public pe adresa de 
e-mail a Primăriei Mogoșoaia.
Pentru înscrierea/radierea 
mijloacelor de transport actele 
necesare se pot depune în 
format electronic pe e-mail-ul 

instituției, urmând ca în termen 
de 3 zile, conform programării 
care va fi anunțată telefonic, 
solicitantul să se prezinte cu 
actele în original pentru a se 
elibera documentația.
La nivelul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor se vor soluționa 
doar solicitările urgente pe bază 
de programare prealabilă la 
telefon 021.351.63.63.
La nivelul Serviciului Asistență 
Socială se vor soluționa doar 
solicitările urgente pe bază 
de programare prealabilă 
la telefon 0720.880.169. De 
asemenea, toate cererile pot fi 
transmise prin email la adresa 
primaria@mogosoaia.
ro sau la numărul de fax 
021.351.66.95.
Reprezentanții serviciilor 
poștale și ale celor de curierat 
au accesul restricționat în 
incinta Primăriei Mogoșoaia, 
documentele urmând a fi preluate 
de către persoana însărcinată 
cu această atribuție.
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Primăria și Consiliul local mogoșoaia 
a luat rapid măsuri ferme

Primăria Glina a anunțat 
inițierea unei serii de măsuri la 
nivel local, pentru protejarea 
populației, ca urmare a întrunirii 
Comandamentului pentru situații 
de urgență Glina, în ședință de 
urgență, pe 12 martie, pentru 
combaterea CovID19.
Comandamentul a decis sus-
pendarea activităților ce se 
desfășoară la Centrul Cultural 
Glina, cât și Baza Sportivă Glina. 

S-a decis limitarea accesului 
la Biroul de Relații cu Publicul, 
cât și în toate birourile insituției 
Primăriei Glina și folosirea altor 
mijloace de depunere a sesizărilor. 
De asemenea, se suspendă 
audiențele în cadrul Instituției 
Primarului, până la data de 
31 martie, cu posibilitatea de 
prelungire. Se suspendă și 
deplasările personalului instituției 
Primăriei Glina până la data 

de 31 martie, cu posibilitatea 
de prelungire.
”Facem apel la calm și 
responsabilitate și sfătuim 
cetățenii să respecte cu rigoare 
restricțiile și recomandările 
autorităților”, a subliniat 
Comandamentul pentru Situații 
de Urgență Glina. 
Un alt anunț menit să intereseze 
cetățenii este acela potrivit 
căruia autobuzele din Glina sunt 
dezinfectate zilnic, respectiv R405 
(Glina) și R408 (Manolache). De 
altfel, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport 
Public București dezinfecteaza 
toate autobuzele din județul Ilfov pe 
liniile operante, având în vedere că 
TPBI le solicită tuturor operatorilor 
de transport public să ia măsuri 
de igienizare și decontaminare a 
vehiculelor din parcul circulant, 
utilizând substanțe care distrug 
virusurile (produse pe bază de 
alcool sau clor).

”aici, cu tine, Primăria glina”

Pe raza comunei Moara vlăsiei, 
nu există în acest moment 
vreun caz de suspiciune sau 
de infectare cu coronavirus, a 
anunțat primarul Andrei Filip. 
”De aceea, Comitetul Local 
pentru Situații de Urgență 
s-a întrunit pe 12 martie la 
primărie și s-au luat măsurile 
care țin de buna funcționare 
(în condițiile date și urmând 
planul național de măsuri) a 
instituțiilor și unităților de servicii 
publice din localitate. Măsurile 
instituite la Primăria Moara 

vlăsiei presupun ca parcurile de 
joacă să fie închise o perioadă, 
magazinele să urmeze un plan 
de măsuri privind regulile 
interioare de igienă, precum 
și numărul de clienți existenți 
la un moment dat în spațiu, 
distanța între clienți la casa de 
marcat. ”Totodată, împreună 
cu preoții noștri am convenit și 
regulile privind igiena în lăcașele 
de cult și un set de măsuri 
adecvate de organizare. vă 
mulțumesc pentru înțelegere 
și să încercăm să facem tot 

posibilul acasă și în comunitate 
să ne protejăm copiii, părinții 
și pe noi înșine! Dumnezeu 
să ne ajute în perioada ce 
urmează!” a scris primarul 
pe pagina sa de Facebook. 

”să ne protejăm copiii, părinții și pe noi înșine!”

Având în vedere măsurile dispuse la nivel național 
pentru limitarea răspândirii virusului CovID 
-19, Primăria Dragomirești vale invită cetățenii 
comunei să folosească, pentru corespondența 
cu administrația publică locală, adresele de 
e-mail ale primăriei - răspunsul la solicitări 
urmând să vă fie comunicat în termen legal.
EvIDENȚA DoCUMENTELoR/RELAȚII PUBLICE
 evidentadoc@primariadragomirestivale.ro
TAXE ȘI IMPoZITE LoCALE
 itl@primariadragomirestivale.ro
EvIDENȚA PoPULATIEI
 evidentapopulatiei@primariadrago
mirestivale.ro
ACHIZIȚII PUBLICE
  primariadragomiresti.achizitii@

yahoo.com
CoNTABILITATE
 contact@primariadragomirestivale.ro
URBANISM
 urbanism@primariadragomirestivale.ro
SECRETAR
 secretar@primariadragomirestivale.ro
REGISTRUL AGRICoL
  registrulagricol@primariadrago
mirestivale.ro
ASISTENȚĂ SoCIALĂ
 asistentasociala@primariadrago
mirestivale.ro
 021/436.71.05
 021/436.74.47
 021/436.71.65

În cadrul celui mai recent 
Comitet Local pentru 
Situații de Urgență, reunit 
la nivelul comunei Jilava, s-au 
discutat măsuri concrete de 
combatere a contaminării 
CovID-19. Programul de 
lucru cu publicul la Primăria 
Jilava a fost limitat, până la 
sfârșitul lunii martie, iar plata 
impozitelor și taxelor locale se 
poate face online pe www.
ghiseul.ro. orice solicitare 
se poate transmite pe adresa 
de e-mail primariajilava@
primariajilava.ro.
Accesul în Primărie este 
permis doar pentru: eliberarea 
certificatelor de deces sau 
a cărților de identitate, 
pentru depunerea/ridicarea 
documentelor necesare în 
vederea întocmirii cărților 
de identitate, înregistrarea 
sau radierea autovehiculelor.

Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență al comunei Jilava a mai 
stabilit dezinfectarea frecventă 
a spațiilor de lucru din incinta 
instituțiilor publice, dar și a 
operatorilor de servicii publice 
din comună care au program cu 
publicul. De asemenea, au fost 
suspendate toate activitățile 
culturale, artistice și sportive 
sau alte manifestări publice, dar 
și toate pelerinajele organizate 
de parohiile din Jilava. A fost 
aprobată și colectarea separată 
față de restul populației, de 

către operatorul de salubrizare, 
a gunoiului menajer al familiilor 
izolate la domiciliu, precum și 
a deșeurilor rezultate în urma 
activității medicilor de familie 
din comună.
Angajații Eco Prest Serv Jilava, 
societate aflată în subordinea 
Primăriei și a Consiliului Local 
Jilava, stropesc permanent 
cu dezinfectant la locurile de 
joacă și în parcuri. Au fost 
dezinfectate stațiile STB, 
intrările în biserici, intrările 
în scările de bloc.

dezinfectarea continuă și în Jilava

Pentru a proteja publicul dar 
și angajații instituției și în urma 
recomandărilor MAI, conducerea 
UAT comuna Gruiu a stabilit 
începând cu data de 12 martie 
restricționarea tuturor serviciilor 
cu publicul. Toate documentele 
necesare desfășurării activității 
vor fi accesibile online, pe site 
www.primariagruiu.ro 
sau vor fi trimise prin poștă 
ori servicii de curierat. Toate 
solicitările sunt așteptate pe 
email, la adresa contact@
primariagruiu.ro. Încărcarea 
documentelor sau relații 
suplimentare se pot obține 
pe site, în paginile destinate 
fiecărei direcții de specialitate. 
De asemenea, orice informații 
pot fi primite la numerele de 
telefon – 021.350.80.08, 
fax 021.367.17.29. Curierii 
externi au de asemenea accesul 
restricționat în incinta primăriei. 

Conducerea UAT comuna Gruiu a 
stabilit și  asigurarea materialelor 
igienico-sanitare, dezinfectarea 
spațiilor comune de cel puțin 
trei ori pe zi și asigurarea că 
fiecare persoană care intră 
în instituție respectă normele 

de igienă și protecție stabilite. 
Angajații vor lucra prin rotație, 
conform schemelor întocmite 
de șefii ierarhici și vor veni la 
serviciu la intervale diferite. 

serviciile cu publicul, restricționate la primărie.


