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O nouă ședință a CLSU 
Snagov

La Snagov a fost convocată luni, 16 martie 
2020, de către primarul Marian Oancea, o 
nouă ședință a Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență.
S-a anunțat că, din fericire, nu sunt cazuri 
de infectare cu coronavirus în comună, iar 
Poliția Locală va monitoriza, în continuare, 
cu atenție, persoanele izolate la domiciliu. 
Orice problemă legată de Covid-19 poate fi 
sesizată la numărul de telefon 0737.009.430!
Autoritatea locală a anunțat că se vor dezinfecta 
toate stațiile de autobuz, parcurile din comună, 
locurile aglomerate.
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Primarul comunei Periș, Anghel 
Albu, a anunțat că la nivelul 
Primăriei comunei Periș, s-a 
constituit un grup de sprijin 
pentru persoanele în vârstă și 
pentru cei cu nevoi speciale. 
”În acest sens, vă rog să 
mă informați dacă aveți 
cunoștință despre cetățeni 
aflați în astfel de situații.  
Vă rog să vă protejați pe 
dumneavoastră și familiile 
dumneavoastră... STAI ÎN CASĂ!!! 
Vă mulțumesc!!!”, a scris 
primarul pe pagina de Facebook. 
Telefon: 021.267.02.10; 
021.267.02.45 - între orele 
9.00-16.00 și telefon primar - 
0729.999.909 - permanent.
De asemenea, începând din 
data de 11 martie, a început 
dezinfecția tuturor unităților de 
învățământ, cât și a celorlalte 
obiective aparținând de Primăria 
Periș. ”Pentru mine, în calitate 
de primar și președinte al 
Comitetului pentru Situații 
de Urgență, sănătatea și 
siguranța cetățenilor este pe 
primul plan. În acest sens, 
am convocat Comitetul pentru 
Situații de Urgență, unde am 
luat măsuri pentru protejarea 
populației. Acestea se regăsesc 
în Hotărârea nr. 1\11.03.2020. 

Depinde de fiecare dintre noi 
să limităm efectele infectării 
cu coronavirus! Fac apel la 
responsabilitatea fiecăruia, 
respectați cu strictețe măsurile 
luate de Guvern și cele indicate 
în Hotărârea luată de noi, și 
protejați-vă pe dumneavoastră 
și pe semenii dumneavoastră! 
Doresc să tratăm cu seriozitate 
și calm situația și să nu ne 

panicăm! Vă anunț că în comuna 
noastră nu există niciun caz 
confirmat. Indicat ar fi să 
evitați deplasările care nu 
sunt absolut necesare, mai 
ales în zone care în mod obișnuit 
sunt mai aglomerate. Orice 
problemă legată de acest 
subiect, v-aș ruga să-mi fie 
adusă la cunostință urgent”, 
a anunțat edilul.

grup de sprijin pentru persoanele în vârstă și cei cu nevoi 
speciale Primarul comunei Ștefăneștii 

de Jos, Robert Ionel Ștefan, 
recomandă tuturor locuitorilor 
comunei să se protejeze, să 
citească cu atenție măsurile 
privind prevenirea infecției 
cu coronavirus, dar și 
recomandările aparatului 
guvernamental. ”Este foarte 
important și să se respecte 
cu strictețe recomandările. 
Nu ezitați să ne contactați în 
orice situație!”, anunță primarul, 
datele de contact fiind: 0757 
998 917 - Poliția Locală și 
0756 403 403 - viceprimar 
Mircea Gheorghiță.
Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență al comunei 
Ștefăneștii de Jos a anunțat 
că a aprobat o serie de măsuri 
privind prevenirea infecției cu 
coronavirus. Potrivit hotărârii  
CLSU Ștefăneștii de Jos, se 
aprobă inițierea unei campanii 
de informare a populației 
privind măsurile de prevenire 
pentru gestionarea infecțiilor 
cu coronavirus pe teritoriul 
comunei Ștefăneștii de Jos, 
prin tipărirea unor broșuri și 
prin publicarea pe pagina de 
internet a Primariei comunei 
Ștefăneștii de Jos, www.
primariastefanesti.ro, 
precum și pe pagina oficială 
de Facebook. Se aprobă 

suspendarea tuturor activităților 
culturale, artistice, sportive 
organizate sau coordonate de 
Primăria comunei Ștefăneștii 
de Jos și Clubul Sportiv Local 
Ștefăneștii de Jos până la 
data de 22 martie 2020, cu 
posibilitatea prelungirii, în 
funcție de evoluția situației 
la nivel național. Se dispune 
restricționarea accesului a 
maximum 50 de persoane, sau 
în limita a 2 m2 per persoană, 
în lăcașurile de cult, precum 
și suspendarea tuturor pe-
lerinajelor organizate de 
unitățile de cult din comuna 
Ștefăneștii de Jos până la 
data de 22 martie 2020, cu 
posibilitatea prelungirii, în funcție 
de evoluția situației la nivel 
național. Operatorii de servicii 
publice din comuna Ștefăneștii 

de Jos (servicii de furnizare 
apă și canalizare, servicii de 
furnizare gaze naturale, servicii 
de furnizare energie termică, 
servicii de salubrizare etc. ) 
au obligația de a lua măsuri  
pentru dezinfectarea frecventă 
cu substanțe pe bază de clor 
și/sau alcool a spațiilor din 
incinta sediilor proprii, care au 
program de lucru cu publicul, 
până la data de 31 martie 2020, 
cu posibilitatea prelungirii, în 
funcție de evoluția situației la 
nivel național. Hotărârea mai 
prevede și colectarea separată 
față de restul populației, de 
către operatorii de salubrizare, 
a gunoiului menajer al familiilor 
izolate la domiciliu, precum și 
a deșeurilor rezultate în urma 
activității medicilor de familie 
din comuna Ștefăneștii de Jos.

”Să se respecte cu strictețe recomandările!”

Referindu-se la declararea 
stării de urgență, primarul 
comunei Tunari, Alexandru 
Neacșu, a îndemnat comunitatea 
la responsabilitate. ”Este o 
măsură necesară. S-a dovedit 
până la acest moment că 
deciziile luate au fost cele 
corecte și trebuie să respectăm 
recomandările”, a spus primarul.  
Având în vedere creșterea 
rapidă a numărului de îmbolnăviri 
cu COVID-19 la nivel regional, 
în comuna Tunari s-a întrunit 
Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență, pe 10 martie. CLSU 
a emis dispoziții pentru luarea 
măsurilor necesare privind 
igienizarea spațiilor publice 
aflate la dispoziția cetățenilor 
comunei Tunari (unitățile de 
învățământ, primărie, clădirea 

administrativă ce adăpostește 
salubritatea și regia de apă 
și canal, microbuzele utilizate 
pentru transportul public local 
ș.a.m.d.). În momentul de față, 
nu există oficial nici o persoană 
confirmată ca fiind bolnavă în 
comuna Tunari. ”Autoritatea 
publică locală va informa 
cetățenii în mod operativ cu 
privire la modul de evoluție 
a situației pe raza comunei 
Tunari. Îndemnăm cetățenii să 
se informeze numai din surse 
oficiale și să nu inducă panica. 
Activitatea primăriei Tunari se 
va desfășura normal, însă cu 
restricții în ceea ce privește 
numărul de persoane care 
pot avea acces simultan în 
interiorul clădirii (se va evita 
aglomerația). Cetățenii comunei 

sunt îndrumați să utilizeze 
ghiseul.ro pentru plata 
taxelor și impozitelor locale”, 
potrivit anunțului primarului.
Pe site-ul primăriei Tunari 
fost realizat un formular de 
comunicare electronică numit 
Petiții. Gestiunea solicitărilor 
se face electronic. ”Îndemn 
cetățenii să utilizeze formularul 
și pentru alte solicitări în 
această perioadă. Formularul 
este în versiunea beta, fiind 
o soluție rapidă, de criză, 
dacă întâmpinați probleme 
ne anunțați. Fiți prevăzători, 
nu minimizați recomandările 
distribuite pe canalele oficiale”, 
a spus edilul.

informații, la dispoziția cetățenilor și 
măști pentru cei în vârstă

În vederea aplicării măsurilor de protecție împotriva 
COVID-19, începând cu data de 12 martie, programul 
de lucru cu publicul al Primăriei Vidra s-a suspendat 
până la data de 22 martie, cu posibilitatea de prelungire, 
în funcție de evoluția situației la nivel național.
Cetățenii sunt rugați să transmită petițiile/cererile/
documentele utlilizând serviciile poștale sau poșta 
electronică.
Această măsură este una de prevenție, prin urmare 
instituția nu se închide pentru cetățeni, care se pot 
adresa în continuare prin următoarele mijloace de 
comunicare: Telefon: (021) 361.22.65, Fax: (021) 
361.22.64, Email: secretariat@primaria-
vidra.ro, http://www.primaria-vidra.ro/
contact-ro.html. Cetățenii sunt rugați să urmeze 
doar instrucțiunile transmise de autoritățile competente! 
Informații corecte și actualizate puteți obține de pe 
site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro.
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