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Primarul Vasile Cimpoeru 
face apel la cetățeni să se 
informeze numai din surse 
oficiale și avertizează că va 
depune plâgeri penale împotriva 
celor care bagă frica în localnici, 
răspândind informații false. 
„În urma numeroaselor sesizări 
și plângeri primite, lansez un 
apel public la cetățeni să nu 
mai răspândească pe rețelele 
de socializare, sau pe alte 
canale, informații despre 
virusul COVID-19 care nu 
provin din surse oficiale, întrucât 
determină comportamente 
sociale nejustificate. În calitate 
de primar al orașului Bragadiru 
și de președinte al Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență, 

vă avertizez că o să mă îndrept 
cu plângeri împotriva celor 
care  nu respectă legea și 
încearcă să instaureze panica 
și teroarea printre cetățeni prin 
distribuirea de informații false 
sau neconforme cu realitatea. 

Vă rog să fiți responsabili, să 
respectați regulile de igienă 
personală precum și celelalte 
recomandări oficiale care au ca 
scop prevenirea îmbolnăvirilor 
cu acest tip de coronavirus”, 
spune primarul Vasile Cimpoeru.

Primarul comunei Dobroești, 
Valentin Laurențiu Condu, 
anunță că lucrările de investiții 
propuse pentru anul în curs 
sunt în plină desfășurare în 
localitate. Spre exemplu, pe 
Str. Aleea Grădinii se lucrează 
pe 720 m, iar demersurile 
pentru această investiție au 
fost realizate anterior lunii 
septembrie 2019. Termenul 
de finalizare va fi prelungit, 
constantându-se necesitatea 
înlocuirii conductei de apă 

pe o lungime de circa 200 m 
(deși s-a solicitat Apă Canal 
Ilfov, din 2014, să intervină în 
această zonă). ”Am constatat 
că, la această lucrare nu a 
fost tratată corespunzător 
soluția apelor pluviale, care 
într-una din intrări risca să 
ajungă în curtea unui vecin. 
Am identificat o rezolvare și 
urmează a fi aplicată!”, a explicat 
primarul. Pe Str. Nucului, în 
lungime de 400 m, nici aici nu 
a fost prevăzută soluția pentru 

ape pluviale, deși ea exista 
(conducta realizată în 2014, 
foarte utilă astăzi), iar pe Str. 
Caisului, pe o lungime de 120 
m se înlocuiește o conductă 
de refulare ape menajere. ”Am 
solicitat ACI încă din septembrie 
redimensionarea (mărire 
diametru refulare conductă 
și debite pompe) stației de 
pompare din Str. Caisului, 
ca urmare a supraîncărcării. 
Rezultat al faptului că nu a 
mai fost executată rețeaua 

de canalizare gravitațională 
pe Str Gării, iar toate străzile 
au fost redirecționate spre 
Caisului. Astfel, am ajuns 

să trimitem apa din deal în 
vale, ca mai apoi să o urcăm, 
pe bani, la deal! Dovadă a 
capacității administrative 

interimare! Să sperăm că, 
pentru o perioadă, până se 
va construi totuși rețeaua 
și pe Str. Gării, nu vom mai 
avea refulări, ca cele de anul 
trecut!”, a mai explicat Valentin 
Laurențiu Condu.
P.S. Pe 7 aprilie 2020, rețeaua 
de canalizare de pe Str. Caisului 
a refulat! Motivul, în opinia 
edilului, este - ”nesimțirea 
umană!” ”Da, știu, voi fi 
criticat pentru abordare, 
dar cum altfel să cataloghez 
comportamentul celor care 
aruncă în canalizare resturi 
de la construcții, ambalaje, 
scutece, șervețele umede 
etc.? Ieri, o toartă de la o 
găleată de vopsea, câteva 
scutece și alte asemenea au 
generat situația neplăcută 
menționată. Ține de noi 
cum păstrăm curățenia și 
tot ceea ce ne înconjoară!”, 
a concluzionat edilul.

Primăria Pantelimon demarează 
o acțiune de responsabilitate 
socială, pentru locuitorii orașului. 
O acțiune de curățenie în curți 
și pe străzi, pentru un oraș 
mai curat și oameni gospodari!
De asemenea, autoritatea locală 
anunță că, în perioada 13-19 aprilie 
2020, în oraș se vor efectua 
tratamente pentru combaterea 
insectelor de disconfort (țânțari 
adulți). Serviciul Județean de 
Dezinsecție și Ecologizare Mediu 
Ilfov va face o acțiune terestră 
de combatere a insectelor, pe 
timpul serii, după ora 19:00, iar 
produsul folosit este CYMINA 
PLUS, produs toxic pentru albine, 
pești și organisme acvatice. 
Locurile unde se va efectua 
dezinsecția sunt amplasate în 
interiorul localității, la gropile de 
gunoi, aliniamentele drumurilor 

județene, 
spațiile verzi 
de utilitate 
publică.
Poliția Locală 
Pantelimon a 
anunțat, la 
rândul său, 
că a găsit 
societatea 
v i n o v a t ă 
pentru depozitarea deșeurilor 
pe platforma Visio Construction, 
dar și responsabilii de incendiul 
periculos produs zilele trecute, 
în localitate. ”Aceștia au fost 
sancționați, conform legislației în 
vigoare și au început să curețe 
zona. Reamintim că incendierea 
deșeurilor este ilegală și are 
consecințe grave pentru 
mediul înconjurător. La fel ca 
și depozitarea ilegală a deșeurilor, 

incendierea lor este sancționată 
cu amenzi usturătoare! Haideți să 
ne bucurăm de perioada în care 
#stămacasă, pentru a respira un 
aer curat”, spun reprezentanții 
Poliției Locale Pantelimon.
Și, nu în ultimul rând, o altă 
noutate din localitate este 
revenirea, din 7.04.2020, la 
program normal de circulație, 
pentru linia R454, program 
specific unei zile lucrătoare.

“În vremurile actuale, valorile 
noastre se vor schimba și vom 
învăța, mai mult ca oricând, 
să apreciem lucruri normale 
pentru noi, precum sănătatea și 
libertatea. Nu știm ce va urma, 
însă realitatea ne arată că numărul 
de infectări crește exponențial, 
iar sistemul medical nu este 
pregătit pentru un flux atât de 
mare de pacienți, în niciunul dintre 
județele din țară. Este nevoie 
de toată susținerea posibilă 
pentru spitalele din România și 
pentru cadrele medicale care 

îngrijesc persoanele dragi nouă. 
Îngrijorarea a pus stăpânire 
pe noi toți și am decis să mă 
alătur eforturilor de gestionare 
a situației în care ne aflăm. Fac 
această postare ca un apel la 
#responsabilitate și #solidaritate 
către toți colegii mei primari, 
indiferent de culoarea politică. 
Eu am ales să donez salariul 
pe două luni către Crucea 
Roșie, în contul dedicat 
luptei împotriva COVID-19: 
RO59BRDE410SV24517324100. 
Îmi doresc ca această inițiativă 

să fie un exemplu de urmat 
pentru toți cei care pot face 
ceva, și m-aș bucura ca mulți 
dintre primarii din Ilfov, dar și 
din alte județe, să răspundă 
pozitiv acestei provocări. 
Haideți să luptăm cu această 
pandemie mondială, pentru că 
doar #împreună putem construi 
un viitor mai bun! Implicarea 
noastră poate salva vieți!”. Acesta 
este mesajul de solidaritate al 
primarului comunei Berceni, 
Gheorghe Covrigea, postat pe 
pagina sa de Facebook.

Pentru protecția sănătății 
localnicilor, primăria orașului 
Voluntari desfășoară frecvent 
acțiuni de dezinfecție a străzilor 
și blocurilor. Mai mult, la 
inițiativa primarului Florentin 
Pandele, s-a început montarea 
de dispensere cu dezinfectant 
în toate blocurile. “Se face 
dezinfectarea scărilor de bloc, 
a lifturilor, a perimetrului de 

intrare în fiecare scară de bloc 
și asigurarea unor covorașe 
îmbibate cu soluții specifice. 
Soluțiile folosite sunt indicate 
pentru combaterea acestui 
virus, produsele fiind avizate 
de Ministerul Sănătății prin 
Comisia Națională pentru 
Produse Biocide”, spun 
reprezentanții Primăriei 
Voluntari. 
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Criza coronavirus. Primarul Vasile Cimpoeru îi amenință 
cu plângerile penale pe cei care vor să instaureze teroarea 
printre cetățeni  

Se lucrează intens, în Dobroești

Responsabilitate socială Solidaritate împotriva COVID-19. Primarul donează Crucii 
Roșii salariul pe două luni

A început montarea dispenserelor cu dezinfectant, în blocuri

https://www.facebook.com/hashtag/st<0103>macas<0103>?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT3dIhkS1KquxribTqlJNUt2qabOF0i_Kba3QHRAI_JUXFre6GlwdJNnmpnSOQOnVuPp6eFKHCE7z-jQok0zK7evYS0_NysLqWU1k5El_huoqUK1wcrpXSm_hNSwR0U6HUml9j_J-f_C4qpnXvCtfWzaaS3V18wnIhKa8LUL4Rik1G9aP1tEFDaLmroxqacB-u1UazwJvW8gtAs-tifa4txW1AvZJTbXBALEtrOuqsQES8voeMwd5urFCI3XMLA1HX1vCI-gNucX4HMluZyd5z46IBT-Icdx8BlF56jwTPShVw2fy6jELTjgz-CXfb4zFZBwBbLosblN3I9v4maRXFhA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/responsabilitate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJt3JQr8GnQsa4zc6bZlY2vY2fN-WgKo9l2x0wnTstjyUVQaxjlURKefzNSrOkIU0QcmDVTzEB4oWdswK_d2RARRRDEpIbrfYkT2laEubQ5lJrJws2RelGZkPuhj1f8_UgKDAGHQY6xHqeW9SaboEMIms347Pn1glRlQ0dW0tKHv8I8WpnBBHLfvvJ6Ryn_rR-8tveRdKNQosjZn5B8OkUl_ATIlPbIFmdKjgnNpJfzdM_uFuGDmjkRyAZ_nNzoWvnCu4kmZNTpAcxZPAWbqRV63n-VtOpvKu2Tz491qHF8muZD75Hh84hhSmrTKmY9JiR_QFYGYr5Oa_px3izKDtWvQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJt3JQr8GnQsa4zc6bZlY2vY2fN-WgKo9l2x0wnTstjyUVQaxjlURKefzNSrOkIU0QcmDVTzEB4oWdswK_d2RARRRDEpIbrfYkT2laEubQ5lJrJws2RelGZkPuhj1f8_UgKDAGHQY6xHqeW9SaboEMIms347Pn1glRlQ0dW0tKHv8I8WpnBBHLfvvJ6Ryn_rR-8tveRdKNQosjZn5B8OkUl_ATIlPbIFmdKjgnNpJfzdM_uFuGDmjkRyAZ_nNzoWvnCu4kmZNTpAcxZPAWbqRV63n-VtOpvKu2Tz491qHF8muZD75Hh84hhSmrTKmY9JiR_QFYGYr5Oa_px3izKDtWvQ&__tn__=%2ANK-R
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