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CLINCENI

A început salubrizarea 
străzilor

Luna aprilie a debutat în comuna Clinceni cu acțiuni 
de salubrizare în zona străzilor Fortului, Ortansei și 
Șoseaua de Centură.

În plus, din data de 8 aprilie, a fost modificat 
programul de circulație pentru linia R424.

CORBEANCA

Curățenie de primăvară
Angajații Societății Trans Auto Corbeanca și 

persoanele asistate social au pus umărul la curățenia 
de primăvară demarată în comuna Corbeanca.

Primarul comunei Moara 
Vlăsiei, Andrei Filip, a 
insistat, într-o postare 
publică, în privința 
importanței respectării 
regulilor de prevenire 
a infecției cu COVID-19 
și, în mod special, în 
privința igienei din spațiile 
comerciale

”Constat azi că unele maga-
zine nu respectă hotărârea Co-
mitetului Local pentru Situații de 
Urgență privind igiena în spațiile 
comerciale, mai precis, în goa-
na după profit, acceptă clienți ca-
re nu au fața protejată. Degeaba  
s-au pus dezinfectantele pentru 
mâini la intrare, dacă nu se respec-
tă nici distanța între clienți și numă-
rul acestora în magazin și nici regu-
la ca toată lumea, clienți și vânză-
tori să poarte mască. La nevoie, se 
pot acoperi gura și nasul cu o ba-
tistă, eșarfă, fular etc. nu pentru 
protecție individuală, ci pentru a-i 
proteja pe ceilalți în caz de strănut 
sau tuse, precum și pachetele de 
pe rafturi pe care alți clienți vor pu-
ne mana și le vor duce acasă. Îi fe-
licit pe comercianții care au înțeles 
să desfășoare un comerț igienic și 
îi somez pe cei în culpă, poziționati 
exact în zona de carantinare, ca 
până luni (n.r. - 13 aprilie) să in-
tre în normele regulamentului im-
pus prin hotărârea CLSU!”. 

Amenzi dure pentru  
cei care încalcă legea

Potrivit primarului, în comuna 
Moara Vlăsiei a fost înregistrat un 
prim caz de infectare cu SARS Cov 

2. Conform planului elaborat de Co-
mitetul pentru Situații de Urgență, 
s-a decis atenta monitorizare a stră-
zilor adiacente locului de carantina-
re (domiciliu), respectiv str. Notaru-
lui, str. Filip Grigore Lupu, str. Bise-
ricii Sfânta Maria, str. Primăverii. De 
asemenea, s-a efectuat dezinfecta-
rea zonală cu soluție de hipoclorit 
de sodiu și biocid (Ecocid). 

”De această dată, nu vă mai 
rog, ci vă cer imperativ să evitați 
orice contact exterior în lipsa unei 
urgențe deosebite; mersul la maga-
zin, la vecini, la plimbare, la medic 
etc. Sper că nu dorește nimeni să 
devenim un alt Țăndărei! Ieșirile se 
fac doar pentru strictul necesar și 
cu verificare «la sânge». Nu ne pu-
tem bate joc de cei care nu au ni-
cio vină și respectă de peste o lu-
nă de zile legea și autoizolarea”, a 

atenționat edilul. El a avertizat că 
amenzile vor fi dure pentru orice în-
călcare a ordonanțelor de urgență 
și a regulilor stabilite prin Comite-
tul de Urgență și a subliniat că dacă 
va fi cazul se vor întocmi chiar do-
sare penale pentru infracțiuni con-
tra sănătății sau siguranței publice.

Pe 7 aprilie, a fost organizată 
o nouă sedință a Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență, în cadrul 
căreia s-au stabilit și modalitățile 
prin care se va putea lua totuși Lu-
mina Învierii și anafura (Paștele), 
dar și apă sfințită de Izvorul Tămă-
duirii. ”Am stabilit și modalitățile de 
dezinfecție în locurile publice (tip bi-
ocid, concentrație, intervale de stro-
pit), în functie de caz, reguli noi de 
igienă la intrarea în magazine și alte 
spații”, a scris primarul pe pagina sa 
de Facebook. 

MOARA VLĂSIEI

ȘTEFĂNEȘTII DE JOS

Agenții comerciali, somați 
să respecte regulile de igienă 

decise de CLSU

Cetățenii, rugați să stea acasă
Echipele Primăriei comunei 
Stefăneștii de Jos au continuat 
acțiunile de sprijinire a 
persoanelor cu vârste peste 65 
de ani, dar și a cetățenilor aflați 
în izolare la domiciliu.  

Aproximativ 100 de persoane 
aflate în izolare și 764 de persoane 
cu vârste peste 65 de ani primesc 
săptămânal câte un pachet cu ali-
mente, într-un efort susținut de Pri-
măria Ștefăneștii de Jos.

Viceprimarul Mircea Gheorghiță 
ne-a declarat că situația este dificilă 
și că echipele de voluntari se stră-
duiesc să îi ajute pe cei aflați în ne-
voie, motiv pentru care este foarte 
important ca cetățenii să înțeleagă 
cât de important este să stea aca-
să. ”Noi facem toate eforturile ne-

cesare pentru a respecta regulile de 
siguranță și pentru a ajuta cetățenii 
care au nevoie de ajutor. În plus, am 
montat peste 120 de dispensere cu 
soluții dezinfectante în scările blo-
curilor din comună și din Complexul 
Cosmopolis. Ne dorim  însă ca oa-
menii să conștientizeze cât de im-
portant este să stea acasă. Din pă-
cate, nu toți respectă aceste reguli 
de distanțiere socială”, ne-a spus vi-
ceprimarul. El a menționat că în ur-
ma unei acțiuni comune de control 
din partea Poliției Locale Ștefăneștii 
de Jos și a Poliției Naționale, peste 
20 de persoane au fost sancționate 
cu amenzi contravenționale de câ-
te 2.000 de lei pentru că nu au res-
pectat măsura privind restricționa-
rea circulației.

Reamintim că primarul Robert 
Ionel Ștefan recomandă tuturor lo-

cuitorilor comunei să se protejeze, 
să citească cu atenție măsurile pri-
vind prevenirea infecției cu coro-
navirus, dar și recomandările apa-
ratului guvernamental. ”Este foar-
te important și să se respecte cu 
strictețe recomandările. Nu ezitați 
să ne contactați în orice situație!”, 
anunță primarul. Alte nr. de tel. uti-
le: 0757.998.917 - Poliția Locală; 
0756.403.403 - viceprimar Mircea 
Gheorghiță.


