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Ajutor pentru snagoveni
Și la nivelul Primăriei Snagov au fost discutate 
măsurile ce se pot lua pentru rezolvarea 
problemelor ce pot apărea în achiziționarea 
de alimente, apă sau medicamente, în cazul 
persoanelor de peste 65 de ani, cărora 
autoritățile le-au recomandat izolarea la 
domiciliu. Astfel, în cazul în care acestea nu 
pot fi ajutate de familiile lor, angajații Primăriei 
le vor efectua cumpărăturile necesare, o dată 
la două zile (pentru o gospodărie). ”Cetățenii 
izolați la domiciliu sunt rugați să se limiteze 
la a comanda doar strictul necesar pentru 
supraviețuire, să nu facă stocuri sau să 
ceară reprezentanților Primăriei Snagov să 
le cumpere ceva imposibil”, se precizează 
în procesul verbal încheiat la finalul ședinței 
Comitetului Local pentru situații de Urgență, desfășurată pe 23 martie.

În vederea minimalizării 
expunerii în afara locuinței 
a persoanelor în vârstă de 
peste 65 de ani fără însoțitori 
sau altă formă de ajutor, 
precum și a persoanelor cu 
domiciliul stabil pe raza comunei 
1 Decembrie care necesită sprijin 
în vederea achiziționării de 
hrană și apă potabilă, pe toată 
perioada izolării la domiciliu 
sau a carantinei, poate fi cerut 
spirijinul Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență la tel/fax 
021.369.13.15/021.369.13.17, sau 
prin e-mail: primaria1decembrie@
yahoo.com, în intervalul orar 8.30 
– 16.30. În afara acestui interval 
orar, cetățenii comunei pot apela 
următoarele numere de tel: 
0768.190.530 – Primar interimar 
Adrian Oană; 0729.759.501 – 
viceprimar Costel Mihalache; 
0768.190.528 – secretar general 
Minodora Iliescu. A fost de 
asemenea constituită o echipă 
de două persoane care oferă 
sprijin persoanelor izolate 
la domiciliu, permanent, ca 
urmare a măsurilor de limitare 

a răspândirii COVID-19. Se 
vor centraliza într-un fișier 
și se vor monitoriza toate 
solicitările cetățenilor care 
nu se pot deplasa pentru 
achiziționarea de alimente 
de primă necesitate și apă 
potabilă. Persoane de contact: 
Costel Dinu – 0768.190.565 și 
Costel Mihalache – 0729.759.501. 
Postul de Poliție 1 Decembrie 
împreună cu lucrători din cadrul 
IJJ Ilfov va desfășura activități 
de verificare a persoanelor 
aflate în izolare la domiciliu, 
aproximativ 40. Primăria a 
suplimentat cu patru persoane 
patrularea pe teritoriul localității, 
în vederea respectării în totalitate 

a regulilor și măsurilor impuse 
în această perioadă. Verificările 
efectuate persoanelor aflate 
în izolare,  de către persoanele 
desemnate din cadrul primăriei, 
vor fi efectuate atât telefonic, 
cât și la domiciliul stabilit al 
celor aflați în izolare sau 
carantină. 
Primăria  1 Decembrie a 
anunțat, de asemenea, că 
sunt în curs de desfășurare, 
sub directa îndrumare a 
primarului interimar Adrian 
Oană, operațiuni de prevenire 
a răspândirii Covid-19. Sunt 
vizate străzile, trotuarele și 
scările de bloc din întreaga 
localitate.

SNAGOV

1 Decembrie

Echipele Primăriei comunei 
Stefăneștii de Jos au descărcat 
alimentele achiziționate și au 
demarat procesul de livrare a 
acestora, începând cu seara de 
27 martie, persoanelor izolate la 
domiciliu, în baza listelor primite de 
la DSP Ilfov și Poliție. ”Colegii din 
departamentul asistență socială 
finalizează evidența persoanelor 
vârstnice de peste 65 de ani, 
a persoanelor cu dizabilități, 
a persoanelor beneficiare 
de ajutor social, conform 
legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat, și a familiilor 
monoparentale, pentru a putea 
sa le venim în sprijin în perioada 
imediat următoare. Mulțumirile 
primăriei se îndreaptă și către 
Carrefour România, care a 
răspuns apelului nostru și a 
facilitat achiziționarea bunurilor 
în timp util”, potrivit unui anunț 
al primăriei.
Primăria comunei Ștefăneștii 
de Jos a anunțat demararea 
unei campanii prin care vine în 
sprijinul celor aproximativ 100 de 
persoane izolate la domiciliu, a 
celor 800 de persoane vârstnice 
de peste 65 de ani, persoanelor 
cu dizabilități, persoanelor 
beneficiare de ajutor social, 
conform legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat și familiilor 
monoparentale, conform 
prevederilor Ordonanței 
Militare nr. 2/2020 și Ordonanței 

Militare nr. 3/2020, precum și 
a Hotărârii nr. 3 al Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență 
a comunei Ștefăneștii de Jos. 
Persoanele aflate într-una 
din situațiile menționate pot 
suna la numărul de telefon: 
0753.506.506 (TELVERDE 
Primărie) zilnic, în intervalul 
orar 08:00 – 22:00 pentru a 
solicita sprijinul instituției. Un 
reprezentant al primăriei se va 
deplasa în termen de 24 de ore 
la domiciliu, pentru a lua lista 
de cumpăraturi (alimente de 
bază sau medicamente) și va 
face cumpărăturile (în limita 
stocurilor disponibile în magazine), 
pe cheltuiala cetățeanlui care 
solicită ajutor. Produsele vor 
fi aduse în aceeași zi acasă. 
”Mai mult, colegii noștri de la 
asistență socială și echipele de 
intervenție din cadrul Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență 
sunt în proces de identificare 
și evidențiere a persoanelor 
sus menționate și vor pregăti, 

în zilele următoare, pachete de 
alimente neperisabile pentru 
aceștia. Prin această campanie, 
Primăria comunei Ștefăneștii de 
Jos vă îndeamnă să respectați 
măsurile impuse de autorități 
și să #stațiacasă pentru a evita 
riscul de îmbolnăvire. Sănătate 
tuturor!”, se spune în anunțul 
Primăriei comunei Stefăneștii 
de Jos.
Reamintim că primarul 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. Alte 
nr. de tel. utile: 0757.998.917 - 
Poliția Locală; 0756.403.403 
- viceprimar Mircea Gheorghiță.

Primarul comunei Tunari, 
Alexandru Neacșu, a reamintit 
cetățenilor să țină cont de 
restricțiile de circulație aplicate 
pe întreaga perioadă a zilei. 
”Persoanele cu vârsta peste 65 de 
ani nu mai au voie să părăsească 
locuința. Această măsură 
este luată pentru siguranța 
dumneavoastră. Primăria 
acordă în această perioadă 
suport tuturor persoanelor 
aflate în această situație și 
care nu au sprijin din partea 
familiei. Haideți să dovedim 
unitate și responsabilitate. Să 
avem grijă de cei în vârstă, fie 
că sunt părinții noștri sau vecinii 
noștri!”, a insistat primarul, 
evidențiind grija pentru cele 
aproximativ 70 de persoane 
fără sprijin. Edilul ne-a mai 
spus că persoanele în vârstă 
sunt foarte responsabile, 
respectă regulile și nu cer 
ajutor decât în caz de nevoie. 
Numerele de telefon la care 
orice cetățean al comunei  
poate solicita sprijin în caz 
de nevoie sunt: 0744.328.996 
– primar Alexandru Neacșu; 

0726.366.579 – consiler 
Nicolae Zane; 0744.328.996 
– administrator public Marian 
Ion. E-mail: contact@primaria-
tunari.ro.
Reamintim că 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!” Acesta a adăugat: ”Să 

știți că administrația publică 
deține evidența persoanelor 
fără susținători sau altă formă 
de ajutor. Primăria are în 
desfășurare campanii de 
ajutorare a acestor persoane. 
Pentru a nu exista suspiciuni 
cu privire la folosirea asistenței 
într-un scop electoral, am interzis 
colegilor să fie promovate în 
spațiul public informațiile cu 
privire la asistența oferită. Am 
considerat că așa este corect și 
voi continua în această perioadă 
să fac ceea ce este mai bine 
pentru comunitatea noastră. 
Respectați recomandările 
autorităților! Nu este de glumit! 
Stați acasă și limitați la maxim 
interacțiunea cu cei mai în 
vârstă! Împreună vom trece 
și peste acest hop”.

„Având în vedere măsurile de 
prevenire a virusului COVID-19, 
Primăria comunei Vidra a anunțat 
că este alături de persoanele 
aflate în autoizolare, persoanele 
în vârstă fără susținători sau 
altă formă de ajutor, ori care 
se află în imposibilitatea de a 
se deplasa. Tot ce trebuie să 
facă cetățenii este să sune la 
numărul de telefon 0758.029.272, 
de luni până vineri, între orele 
8.00 – 14.00 sau să scrie pe 
adresa de e-mail: secretariat@
primaria-vidra.ro, iar o persoană 
din cadrul primăriei se va ocupa 
de cumpărături. 
Primăria Vidra anunță că pe 
teritoriul comunei nu au fost 
diagnosticate persoane pozitiv cu 

COVID 19, iar în ceea ce privește 
situația persoanelor aflate în 
monitorizare la domiciliu, ca 
urmare a sosirii lor din țările 
afectate care se află și în 
evidența DSP Ilfov, sunt în 
număr de 37.
Primăria Vidra a mai îndemnat 
cetățenii să stea acasă și să 
nu iasă decât dacă este strict 
necesar. În acest sens au fost 

anunțate numerele de telefon 
ale medicilor de familie și al 
medicului veterinar din localitate. 
Medici de familie: CMI Nistor 
Elena - 021.361.23.04; CMI Bancu 
Niculina - 021.361.21.11; CMI 
Molodoi Alina - 0757.066.536. 
Servicii ambulanță Vidra: 
Ambulanța HIPOCRAT 2000 
- 021.255.51.78. Pentru urgențe 
cu animale, medic veterinar – 
Manea Horia -  0752.101.676.

Primarul comunei Periș, 
Anghel Albu, a anunțat vineri, 
27 martie, că s-a confirmat 
primul caz de COVID-19 din 
această comunitate. Persoana 
în cauză făcea dializă și este în 
vârstă de 76 ani, virusul fiind 
contractat în timpul tratamentului. 
A fost dusă la spital și s-au luat 
imediat măsurile ce se impun 
în asemenea situații. Începând de 
sâmbătă, s-a reluat dezinfecția 
tuturor instituțiilor din comună 
(școli, case de cultură, sedii, 
parcuri, locuri de joacă etc.) 
”De asemenea vom începe 
dezinfecția tuturor străzilor 
și trotuarelor din comună!!! 
Nu trebuie să ne panicăm, să 
fim uniți și să ne protejăm cât 
putem de bine. Să ieșim din 
casă numai pentru a merge la 
serviciu (unde se mai lucrează) 

și aprovizionare!!! Dumnezeu 
să ne ajute pe toți să trecem 
cu bine peste această grea 
încercare!!! De săptămăna 
viitoare o să vă punem la 
dispoziție încă 5.000 de 
exemplare de „declarații”, tot 
prin centrele comerciale!!!”, 
a precizat primarul.
Potrivit ultimelor informațiilor 
disponibile de la DSP, în comuna 
Periș, în izolare la domiciliu se 
afla un număr de 86 persoane, 
iar 9 au ieșit din izolare. ”Am 
identificat un număr de 82 
persoane care au vârsta 
peste 65 de ani și locuiesc 
singure, neavând rude. Intră 
în monitorizarea noastră și îi 
vom ajuta în funcție de nevoi. 
Dacă aveți probleme urgente ce 
nu suferă amânare sunați-mă! 
Răspund indiferent de oră! Vă 

rog să vă protejați pe dvs. și 
familia!”, a subliniat primarul.
Reamintim că, la nivelul primăriei 
comunei Periș, s-a constituit un 
grup de sprijin pentru persoanele 
în vârstă și cele cu nevoi speciale. 
”În acest sens, vă rog să mă 
informați dacă aveți cunoștință 
de cetățeni aflați în astfel de 
situații. Telefon: 021.267.02.10; 
021.267.02.45 - între orele 
9.00-16.00 și telefon Primar 
– 0729.999.909 - permanent”, 
a mai precizat edilul.
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