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Primăria orașului Popești-
Leordeni face tot posibilul 
să-și țină localnicii cât 
mai departe de noul tip de 
coronavirus. Astfel, orașul 
Popești-Leordeni a devenit 
partener al cadrelor medicale, 
al Primăriei Sectorului 4 și al 
tuturor celor care fac eforturi 
deosebite pentru a reorganiza 
Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului “Bagdasar-Arseni”, 
astfel încât cazurile grave care 
vin din sudul Capitalei și din 
localitățile ilfovene limitrofe 
să fie tratate cât mai bine. 
Spitalul „Bagdasar-Arseni“ este 
unul dintre cele mai importante 
spitale din București. Acesta 
deservește o populație de 
aproximativ patru milioane 
de locuitori. Specialiștii de 
aici realizează, anual, circa 
8.000 de operații, multe 
dintre ele locuitorilor din 
Ilfov. În plină pandemie cu 
noul coronavirus, primăria 
orașului Popești-Leordeni 
întinde o mână de ajutor 
cadrelor medicale de aici, 
acordându-i acestui spital, 
un sprijin financiar pentru 
reconfigurarea și reamenajarea 
unității de Primiri Urgențe. 
“În urma unor consultări 
cu primarul Sectorului 4 
și conducerea Spitalului 
„Bagdasar-Arseni“ despre 
nevoile urgente în care se 
regăsesc toate spitalele în 
această perioadă, am decis, în 
acord cu legislația în vigoare, 
respectiv art.36 alin.(1) din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, să 
inițiem un proiect de hotărâre 
prin care să fie supusă la 
vot, în ședința Consiliului 
Local al Orașului Popești-
Leordeni, propunerea prin 
care să acordăm un sprijin 
financiar Unității de Primiri 

Urgențe a spitalului, precum și 
pentru dotarea cu materiale și 
echipamente esențiale, proiecte 
care vizează reconfigurarea 
și reamenajarea secției și 
care în acest moment sunt 
în curs de implementare, dar 
cu deficit major de fonduri. 
M-am bucurat să constat 
printr-un vot în unanimitate 
că toți consilierii au înțeles 
importanța spitalelor vecine 
pentru locuitorii orașului 
Popești-Leordeni atât în 
această perioadă critică, 
cât și în momente mai puțin 
tensionate în care, de foarte 
multe ori, noi, cetățenii orașului 
Popești-Leordeni, apelăm la 
serviciile medicale ale spitalelor 
Municipiului București, respectiv 
ale Sectorului 4. Vreau să 

mulțumesc încă o dată tuturor 
consilierilor care au votat 
acest proiect, medicilor și 
tuturor cadrelor medicale 
care se expun 24h/24 pentru 
sănătatea celor contaminați cu 
noul Coronavirus ( Covid-19), 
dar mai presus de toate vreau 
să mulțumesc cetățenilor 
orașului Popești-Leordeni 
care au înțeles că în fața 
sănătății și a vieții nu există 
niciun proiect cu o mai mare 
prioritate. Vă doresc tuturor 
să depășiți această perioadă 
sănătoși în sânul familiei, cât 
mai departe de spitalele 
suprasolicitate cu deficit 
de fonduri și echipamente”, 
spune Petre Iacob, primarul 
orașului Popești-Leordeni. 

Și în comuna Mogoșoaia a început 
campania de dezinsecție pentru 
combaterea țânțarilor! Aici, 
echipele Serviciului Județean 
de Dezinsecție și Ecologizare 
Mediu Ilfov, din subordinea 
Consiliului Județean Ilfo, au 
”pornit pompele” încă de pe 11 
aprilie și vor continua, într-o 
primă fază, până pe 20 aprilie 
2020.
Dezinsecția are loc seara, 
după ora 19.00, iar insecticidul 
folosit se numește Cymina 
Plus, în doză de 50 de mililitri 
la hectar. ATENȚIE! Pentru 
dezinsecția terestră NU 
există insecticide care să 
nu fie toxice. Cymina Plus 
este iritant pentru oameni 
și toxic pentru albine. Se 

recomandă populației să 
nu stea în raza de acțiune 
a substanței și, preventiv, 
să închidă geamurile când se 
face dezinsecția. Apicultorii 
sunt anunțați din timp, astfel 
încât să țină albinele închise. 
Mașinile de dezinsecție sunt 
dotate cu GPS. Locuitorii 
județului vor putea vedea pe 
internet, în timp real, unde 
se află echipajele. Fiecare 
echipaj iese în teren împreună 
cu un reprezentant al localității 
respective, care indică exact 
zonele de acțiune și alături de 
un reprezentant al CJI, care 
supraveghează dezinsecția. 
Combaterea țânțarilor se face 
terestru, fiind vizate femelele, 
pentru ca acestea să nu ajungă 

să depună ouă. Dezinsecția 
avio se face împotriva larvelor.
Pentru eficiență maximă, 
este nevoie ca dezinsecția 
să aibă loc simultan în toate 
regiunile țării.

Primăria Snagov a adresat 
o ”scrisoare de mulțumire” 
angajaților Serviciului de 
Gospodărie Comunală Snagov, 
în semn de recunoștință pentru 
cum au înțeles să-și facă treaba 
în această perioadă dificilă.
”Fiecare generație are luptele 
ei. Noi înfruntăm astăzi un 
dușman invizibil, dar letal. 
Un dușman care lovește pe 
mai multe paliere și care ne 
pune la încercare. Fiecare 
dintre noi are o datorie față 
de apropiați dar și față de 
comunitate. Nimeni nu se 
aștepta să trăim astfel de 
vremuri. După această pandemie, 
comunitatea din Snagov trebuie 
să iasă întărită, pentru 
că doar împreună vom 
reuși. Astăzi, mai mult ca 
niciodată, trebuie să le 
mulțumim oamenilor de la 
Societatea de Gospodărie 
Snagov. Acești oameni 
sunt tot timpul la datorie, 
indiferent de vreme, 
indiferent de condiții, ei 
au grijă ca Snagovul să 
arate așa cum ne dorim. 
Ei au contribuit la efortul 
de igienizare a spațiilor 
publice. Ei au fost de 

acord să fie linia de apărare 
de care comunitatea noastră 
are nevoie în această perioadă 
grea. În fața necunoscutului, 
este omenește să ai un 
sentiment de nesiguranță. 
În fața acestui virus, mulți 
suntem îngrijorați, dacă nu 
pentru noi, atunci pentru 
părinții și bunicii noștri. Și 
ei sunt, și ei au familii, dar 
totuși ies pe străzi pentru 
a-și face datoria. Nu se 
plâng, nu se codesc, sunt 
acolo unde este nevoie de ei. 
Vreau pe această cale să le 
mulțumesc, în numele comunității 
noastre, doamnelor și domnilor: 
Andrei Nelu, Nedelcu Ștefan, 

Brăileanu Nuți, Bulean Victor, 
Căpreasca Gabrila, Cornea 
Petru Ciprian, Cornea Daniela, 
Costache Lăcrămioara, 
Constantin Mihail, Coman 
Marin, Hoza Cristi, Ion Dan, 
Loiz Georgică, Loiz Nela, Marin 
Theodor, Marin Victor, Mihăilă 
Nicolae, Pamfir Nicolae, Păun 
Titel, Petrache Victor, Puzderică 
Nicolae, Smeu Ionuț, Ungurean 
Marian, Vasile Marian, Vlad 

Constantin, Voicu 
Valentin.
Închei această scri-
soare prin a vă spune 
că este crucial să 
stați în case și să 
respectați recomandările 
autorităților. Ei ies pe 
străzi pentru ca noi să 
putem sta în siguranță. 
Doar uniți putem 
învinge pandemia!”, 
a concluzionat edilul 
din Snagov, Marian 
Oancea.

În atenția navetiștilor și 
a tuturor celor care sunt 
nevoiți să se deplaseze 
înafara localității Brănești, 
nu au autoturism personal și 
nici nu-și permit să plătească 
taxiul! De la începutul acestei 
luni,  pe toată perioada în 
care este instituită starea 
de urgență în România, pe 
șoselele care leagă comuna 
Brănești de Capitală și de 
localitățile din apropiere, 
sunt mai puține mijloace de 
transport regionale. Orele 
trecerii autobuzelor R452 
și R458 le găsiți accesând 
site-ul https://www.primaria-

branesti.ro/images/PDF/Avizier/
STB/temp%2001042020/
program%20plecari%20
linii%20regionale%20valabil%20
din%2001.04.2020.pdf

Țineți cont, însă, de faptul 
că respectarea orelor de 
plecare - sosire va depinde 
de condițiile de trafic de pe 
traseu. 

Criza COVID-19 amână 
plata impozitelor, în comuna 
Afumați. Localnicii care se 
vor dovedi a fi buni platnici se 
vor bucura și de o reducere 
substanțială. “La inițiativa 
primarului Gabriel Dumănică, 
în ședința Consiliului Local 
Afumați din data de 31.03.2020, 
a fost aprobată prelungirea 
termenului pentru plata 
impozitelor și taxelor locale 
pe anul 2020. Pentru plata 
integrală a impozitelor locale 
până la data de 30.06.2020, 
se acordă o bonificație de 

10%”, spun reprezentanții 
primăriei comunei Afumați.   

Vești bune pentru cetățenii 
Baloteștiului care au aparate 
electrice, electrocasnice sau 
mobilă veche defecte și care 
nu mai pot fi folosite! ADP 
Balotești va demara un program 
prin care-i va scăpa de aceste 
deșeuri, ajutându-i totodată, 
să ofere un exemplu tuturor 
și să contribuie la protejarea 
mediului înconjurător prin 
colectare selectivă. “Ne dorim 
ca în următoarea perioadă să 
organizăm o acțiune de colectare 
a deșeurilor electronice și 
electrocasnice. Dacă aveți 
astfel de aparate vechi, vă 
putem  ajuta să scăpați de 
ele. De asemenea, știm că 
obiectele vechi de mobilier 
și saltelele sunt alte lucruri 

pe care nu avem unde să le 
aruncăm. Le vom lua și pe 
acelea”, spun membrii ADP 
Balotești. Rămâne de văzut 

dacă zilele de ridicare vor 
fi în weekend sau în cursul 
săptămânii, o dată sau de 
două ori pe lună.  
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Primăria ajută la reamenajarea secției de Primiri Urgențe a 
Spitalului “Bagdasar-Arseni” 

Campanie terestră de combatere a țânțarilor

Mai puține mijloace de transport public

Plata impozitelor, amânată cu trei luni

Localnicii scapă de electrocasnicele și mobilierul vechi 

Scrisoare de mulțumire pentru SGC Snagov


