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Pentru protecția sănătății 
localnicilor, primăria orașului 
Bragadiru desfășoară frecvent 
acțiuni de dezinfecție a străzilor 
și blocurilor. Mai nou, s-a început 
și montarea de dispensere cu 
dezinfectant în toate blocurile. 
Localnicii sunt rugați să permită 
accesul echipelor de lucru 
în scările blocurilor. “Dacă 
vedeți o echipă a Primăriei 
pregătită să monteze dozatorul 
cu soluție dezinfectantă pentru 
mâini, vă rog să le permiteți 
accesul în scara blocului în 
care locuiți. Responsabilii iau 
legătura, în prealabil, cu 
reprezentanții asociațiilor de 
proprietari, pentru a anunța 
montarea dispozitivelor și 
predarea acestora, pe bază 
de proces verbal. Măsura 
este aplicată ca urmare a 
prevederilor Ordonanței 
Militare nr. 4/2020, art. 6, 
pentru prevenirea răspândirii 
noului coronavirus și com-
pletează programul amplu de 

intervenție, desfășurat de 
autoritatea locală la nivelul 
orașului Bragadiru”, a anunțat 
primarul Vasile Cimpoeru, 
pe pagina sa de Facebook.

Primarul orașului Chitila, 
Emilian Oprea, a anunțat că 
voluntarii Serviciului de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei 
continuă activitatea demarată 
de instituție, la începutul 
pandemiei de COVID-19, 
menită să îi sprijine pe toți cei 
aflați în nevoie, prin campania 
„Chitila Împreună“. ”Aceștia 
au dus pachete cu alimente și 
produse de igienă recomandate 
în această perioadă de către 
specialiști, ajungându-se astăzi 
(n.r. - 24 aprilie 2020) la peste 
200 de astfel de pachete, 
tuturor celor care se află 
în prevederile legii - astfel, 
toate familiile fără venituri 
din orașul Chitila, cu bătrâni 
fără aparținători, membri cu 

vârsta de peste 65 de ani, 
precum și persoanele izolate 
la domiciliu au primit și astăzi 
sprijinul de care se bucură din 
partea Primăriei încă de la 
început. Împreună mereu vom 
reuși, cum de fiecare dată am 

demonstrat! Mulțumesc tuturor 
voluntarilor implicați în acțiune, 
precum și tuturor celorlalți, 
alături de care proiectele 
demarate de Primărie se 
bucură în continuare de bună 
desfășurare!”, a precizat edilul.

Primăria Orașului 
Măgurele continuă să ia 
toate măsurile pentru 
prevenirea extinderii 
epidemiei de SARS-
COV-2 (COVID – 19) și 
să aplice prevederile 
ordonanțelor militare 
adoptate de la decretarea 
stării de urgență pe întreg 
teritoriul național.
Astfel, continua acțiunea 
de dezinfectare a scărilor 
blocurilor din oraș și a spațiilor 
commune, iar dispenserele cu 
dezinfectant pentru mâini au 

fost deja montate la intrările 
în blocuri. ”Precizăm că 
echipele Primăriei au trecut 
la montarea dispozitivelor cu 

gel dezinfectant pentru 
mâini imediat ce acestea au 
ajuns în posesia instituției, 
furnizorii confruntându-se 
cu dificultăți în livrarea 
lor, din cauza multitudinii 
de comenzi primite din 
partea administrațiilor 
locale. În plus, având 
în vedere criza cu care 
se confruntă piața, am 
insistat pentru cea mai 

bună soluție, având în vedere 
raportul calitate - preț”, a 
explicat primarul localității, 
Narcis Constantin.

Coronavirusul afectează grav 
veniturile bugetarilor. În orașul 
Voluntari, de exemplu, primarul 
Florentin Pandele a dispus 
măsuri drastice pentru angajații 
instituției pe care o conduce. 
Astfel, “pe perioada instituirii 
stării de urgență prin decret al 
Președintelui României și ținând 
seama de necesitatea reducerii 
cheltuielilor de personal, au 
fost luate următoarele măsuri:
Diminuarea cu 25% a salariilor 
personalului Instituției Primarului 
orașului Voluntari, cât și al 
serviciilor/direcțiilor de interes 
public local ale orașului Voluntari, 
începând cu luna martie;
Reducerea cu 10 - 20% a 
numărului total de posturi din 
cadrul Instituției Primarului 
orașului Voluntari, cât și din 

cadrul serviciilor/direcțiilor de 
interes public local ale orașului 
Voluntari.
Neacordarea indemnizației 
de hrană cuvenite conform 
prevederilor legale aplicabile, 

personalului din cadrul Instituției 
Primarului orașului Voluntari, 
cât și din cadrul serviciilor/
direcțiilor de interes public 
local ale orașului Voluntari”, 
informează Primăria Voluntari.

În Mogoșoaia a avut loc, zilele 
trecute, cea de-a doua acțiune 
de distribuire a pachetelor cu 
alimente destinate vârstnicilor 
care locuiesc pe raza comunei.
”Am livrat alimente de bază 
persoanelor care au peste 
65 de ani, din dorința de a le 
sprijini în această perioadă 
grea. În prima etapă am apelat 
la o firmă de curierat, pentru 
a evita orice speculații care 
ar fi putut apărea. Nu am 
dorit ca gestul nostru să fie 
considerat unul electoral și am 
evitat folosirea personalului 
administrației. Din păcate, 
uneori, rezultatele nu sunt cele 
așteptate. După ce am primit 
de la dvs mai multe plângeri 
referitoare la livrările făcute de 

către firma de curierat, am luat 
decizia ca în etapa a doua să 
facem distribuția cu voluntari 
coordonați de către Primărie. 
Ei sunt echipați corespunzător, 
cunosc foarte bine comuna și 
suntem siguri că vor fi mult mai 
atenți cu produsele distribuite 
și nu vor mai apărea micile 
problemele care au apărut în 
prima etapă. Pe această cale, 
dorim să vă informăm că, după 
data de 28 aprilie, vom realiza 
centralizarea cererilor depuse 
de persoanele aflate în nevoie, 
altele decât persoanele în etate, 
și vom începe achiziționarea 
și distribuția ajutoarelor către 
acestea! Vă mulțumim tuturor 
pentru înțelegere și pentru 
solidaritatea de care ați dat 

dovadă! Suntem o comunitate 
puternică și unită!”, transmite 
Paul Precup, primarul comunei 
Mogoșoaia.
Toti cei aflați într-o situație 
grea pot cere sprijinul Primăriei 
completând cererea postată 
pe site-ul instituției: https://
primaria.mogosoaia.ro. Aceasta 
poate fi trimisă apoi prin 
poștă electronică la adresa: 
primaria@mogosoaia.ro, prin 
fax la nr. 021.351.66.95 sau 
prin intermediul aplicației 
WhatsApp la nr. 0730.710.200. 
Ajutorul pe care îl poate oferi 
Primăria comunei poate fi 
acordat doar în baza cererii 
depuse! Se completează un 
singur formular de către familia 
aflată în dificultate!
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