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”Pe principiul dacă nu sunt 
conforme și nu interesează pe 
nimeni înseamnă că nu sunt 
necesare - de la 1 mai 2020 
vor fi îndepărtate, pentru a 
nu mai constitui potențiale 
pericole și obstacole pe 
domeniul public!”, anunță 
edilul comunei Dobroești, 
Valentin Laurențiu Condu, 
referindu-se la cablurile căzute 
sau aruncate fără niciun fel 
de responsabilitate pe stâlpii 
de iluminat din localitate. ”Cu 
scuzele de rigoare, în cazul 
deranjamentelor serviciilor 
de cablu, dar situația nu mai 
poate fi tolerată, întreaga 
responsabilitate revenind 
operatorilor în domeniu - care 
zilnic trec, văd și nu le pasă! 
Zilnic deranjează semnele de 
circulație, abandonează resturi 

de la lucrări, accesează fără 
drept stâlpii de iluminat și nu 
remediază aspectele surprinse 
în imaginile alăturate!”, explică 
edilul.
În altă ordine de idei, primarul 
se declară mulțumit de modul 
în care sunt sprijiniți elevii din 
comună și amintește că, la 
finalul anului 2014, a propus, 
iar Comitetul Local Dobroești 
a aprobat, acordarea de burse 
școlare. ”An de an, acestea 
au constituit un sprijin real 
pentru circa 150 de elevi 
din cele 2 școli de pe raza 
localității”, spune Valentin 
Laurențiu Condu. Acesta 
explică și că, anul acesta, 
”urmare a restricțiilor impuse, 
am hotărât ca bursele școlare 
- în valoare de 77.650 lei - să 
fie distribuite la domiciliul celor 

153 de elevi beneficiari. Din 
lipsa de personal suficient în 
cadrul compartimentului de 
Asistență Socială am apelat 
la sprijinul celor două cadre 
didactice Mirela Țane și Mirela 
Flonta - care s-au deplasat 
la fiecare copil acasă, la 
începutul lunii aprilie”, mai 
explică edilul, care mulțumește 
celor două cadre didactice. 
Totuși, câțiva copii nu au fost 
găsiți la domiciliu, iar în cazul 
lor, tutorii sunt invitați la 
Primărie, pentru ridicarea 
banilor. Sau pot comunica 
instituției un cont bancar 
unde pot fi virate sumele 
alocate. Pe site-ul instituției 
sunt menționate numele celor 
13 copii care nu au putut fi 
contactați și sumele ce vor 
fi acordate acestora.

Direcția de Asistență Socială 
Pantelimon continuă distribuirea 
pachetelor de alimente de 
bază și a produselor de igienă 
pentru persoanele de peste 
65 de ani, fără aparținători și 
fără venituri sau cu venituri 
foarte mici. ”Bucuria bunicilor 
singuri este răsplata noastră și 
faptul că-i știm în siguranță 
și că au ce pune pe masă 
încă o săptămână”, spun 
reprezentanții Direcției.
Amintim că, pentru persoanele 
vârstnice, fără venituri sau 
cu venituri foarte mici și fără 
aparținători, DAS Pantelimon 
oferă săptămânal un pachet 
de alimente de bază și un 
pachet de produse de igienă. 
Sunt puse la dispoziție două 
numere de telefon, apelabile 
și în zilele de sâmbătă și 
duminică, pentru ca oricine 
să poată semnala dacă știe 
astfel de cazuri în localitatea 
Pantelimon: 0754.071.844 
și 0754.068.850.

Sprijin pentru 
cedarea cotei de 
drum
În altă ordine de idei, conducerea 
Primăriei Pantelimon a anunțat 
că persoanele care dețin în 
proprietate cote din drumurile 
aferente imobilelor, situate pe 

teritoriul orașului, și care sunt 
afectate de credite bancare 
sau programul ”Prima casă”, 
sunt susținute de către Primaria 
Orașului Pantelimon în vederea 
cedării cotei de drum. Primăria 
eliberază adresele către unitățile 
bancare și Ministerul Finanțelor, 
pentru obținerea avizelor 

favorabile de cedare. Pentru 
informații suplimentare, 
contactați Biroul de Cadastru 
din cadrul Primăriei 
Pantelimon la telefon: 
021.350.24.44/ int. 212 sau 
pe e-mail la: cadastru@
primariapantelimon.
ro. Solicitările pot fi 
depuse si online prin 
REGISTRATURA ONLINE 
- Serviciul de Cadastru. 
Primăria poate dezvolta 
proiecte pe străzi pentru 
introducerea de utilități 
publice și modernizarea 
infrastructurii, doar atunci 
când strada aparține în 
totalitate domeniului public.

PANTELIMON
Alimente, distribuite pentru siguranța vârstnicilor

actUalitate

La vreme de restriște, Primăria 
comunei Afumați face eforturi 
susținute ca să-și ajute cât 
mai mult localnicii. Astfel, la 
inițiativa primarului Gabriel 
Dumănică, Primăria Locală 
a inițiat o campanie care 
vine în sprijinul persoanelor 
vârstnice. 
“Benzinăria TSV, reprezentată 
prin domnul Alexandru Voinea, 
și SC AGROINDAF, reprezentată 
de domnul Claudiu Davițoiu, au 
răspuns apelului la solidaritate 
și implicare comunitară lansat 
de Primăria comunei Afumați, 
donând peste 300 de pachete 
cu alimente de bază pentru 
sprijinirea persoanelor de 
peste 65 de ani din localitatea 
noastră! Primesc pachete doar 
cetățenii cu vârste peste 65 de 
ani care solicită telefonic acest 
lucru la numerele de telefon:  
0724.590.511 – Chiurciu Nicoleta 
și 0763.610.848 – Tudor Coca. 
Primăria comunei Afumați, prin 
Compartimentul de Asistență 

Socială, distribuie pachetele la 
domiciliu începând cu data de 22 
aprilie, tuturor vârstnicilor din 
Afumați care solicită telefonic, 
la numerele de mai sus, cu 
dorința ca ei să rămână în 
case în această perioadă grea 
pentru toată lumea. Este un 
început promițător. Sperăm 
ca acest demers să fie o 
sursă de inspirație și pentru 
celelalte societăți de pe raza 
comunei și cât mai multe să se 
implice în această campanie, 
arătând că suntem o comunitate 

unită care înțelege ideea de 
solidaritate cu seniorii noștri! 
Mulțumim și pe această cale 
benzinăriei TSV și SC AGROINDAF 
pentru implicare și ajutor, cât 
și angajaților Primăriei care 
au înțeles că trebuie să fie 
mai aproape ca oricând de 
comunitatea afumățeană. Cu 
empatie, solidaritate și grijă 
față de semeni vom trece 
împreună mai ușor peste 
această perioadă”, spune 
Gabriel Dumănică, primarul 
comunei Afumați. 

În urmă cu doar câteva zile, 
primarul comunei Domnești, 
Adrian Ghiță, a făcut o 
”rememorare” a măsurilor 
care trebuie respectate ”cu 
sfințenie pentru prevenirea 
răspândirii COVID-19!”. ”Ne aflăm, 
după spusele specialiștilor, 
încă pe o linie ascendentă, 
nu am atins vârful epidemiei, 
iar aceste ultime săptămâni 
care au mai rămas până la 
multdorita scădere a cazurilor 
de infectare sunt CRUCIALE! 
Vă rog să nu uitați nicio 
clipă că mai mult decât ne 
pot salva medicii, ne putem 
salva singuri stând în casele 
noastre! Deplasările trebuie să 
fie drastic diminuate, ieșiți la 
magazinul cel mai apropiat pentru 
aprovizionarea cu alimente, 
la farmacie și înapoi ACASĂ, 
dacă nu aveți urgențe!”, le 
transmite edilul localnicilor.
În continuare, primarul re-
amintește, pe pagina sa de 
Facebook, măsurile de preventive 
și îi roagă ”insistent”, pe cei 

din Domnești: ”Țineți seama 
de orice detaliu și protejați-

vă pe voi, familiile și pe cei 
din jur!”.
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Primăria a demarat o campanie de ajutorare a 
persoanelor peste 65 de ani

Stâlpi mai ”ușori”, din 1 mai!

Măsuri respectate ”cu sfințenie”


