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La propunerea primarului 
comunei Afumați, Gabriel 
Dumănică, Consiliul 
Local Afumați a aprobat 
modificarea valorii 
cuantumului lunar al 
pensiilor pentru care 
se acordau facilități la 
transportul public de 
călători pe mijloacele de 
transport în comun, de 
la 2.000 lei, la 3.000 lei. 
Așadar, de la 1 ianuarie 
2023, Primăria decontează 
contravaloarea a 10 
călătorii/lună la transportul 
metropolitan pentru 
categoriile de pensionari 
cu domiciliul stabil în 
Afumați, ale căror drepturi 
obținute din pensie, sau 
după caz, din pensii 
cumulate, nu depășesc 
3.000 de lei. 
Pentru a beneficia de 
decontare trebuie să vă 

adresați compartimentului 
de Asistență socială din 
cadrul Primăriei, unde se 
depun cererea tip (sau 
pe site-ul Primăriei, la 
adresa: https://www.
primariaafumati.ro/.../
descarca-cereri-si...), 
copie xerox și original 
pentru confruntare - act 
de identitate, bon fiscal 
STB cu achiziționarea 
călătoriilor pentru luna în 
curs, cuponul de pensie pe 
luna anterioară depunerii 
cererii. Documentele se 
depun la Registratura 
Primăriei Afumați până 
la data de 20 ale lunii, 
în vederea decontării 
pentru luna în curs. 
Informații suplimentare 
se pot obține de la nr. de 
telefon 0372.939.872 - 
compartiment Asistență 
Socială.

Mai multe zile libere

Călătorii decontate

Guvernul a decis ca 
zilele de 23 ianuarie, 
2 iunie și 14 august 
2023 să fie zile libere 
pentru salariații din 
sectorul public, având 
în vedere că acestea 
se situează între zile de 
sărbătoare legală în care 
nu se lucrează, conform 
Codului Muncii, și zile 
de repaus săptămânal. 
Prevederile actului 
normativ nu se aplică 
în locurile de muncă în 
care activitatea nu poate 
fi întreruptă din cauza 
procesului de producție 
sau specificului activității 
și nici magistraților și 
celorlalte categorii de 
personal din cadrul 
instanțelor judecătorești 
implicate în soluționarea 
proceselor cu termen 
în zilele de 23 ianuarie, 

2 iunie și 14 august 
2023 sau participanților 
în aceste procese.
Pentru recuperarea 
zilelor libere, instituțiile și 
autoritățile publice își vor 
prelungi corespunzător 
timpul de lucru până la 
data de 28 februarie, 
30 iunie, respectiv 31 
august 2023, potrivit 
planificărilor stabilite.

Fondurile au fost alo
cate la solicitarea au
torităților locale, prin 
Instituțiile Prefecților și 
Consiliile Județene din fi
ecare județ, pentru asigu
rarea cheltuielilor de func
ționare și dezvoltare ale 
autorităților administrației 
publice locale, cheltuieli 

care necesitau a fi efectu
ate până la sfârșitul anu
lui 2022.

Prin proiectele de ho
tărâre transmise  s-au 
solicitat sume pentru 
unitățile administrativ-te
ritoriale pentru care nu a 
fost posibilă, din bugetele 
proprii, finanțarea pentru 

unele categorii de chel
tuieli de strictă necesita
te, precum cheltuieli de 
funcționare (salarii, ilumi
nat public și întreținerea 
acestuia, salubritate etc.), 
cofinanțarea proiectelor, 
plata combustibilului pen
tru asigurarea încălzirii 
unităților școlare, asigu
rarea cu energie termică, 
plata unor corecții finan
ciare, sentințe, cheltuieli 
de capital, precum și alte 
cheltuieli neprevăzute.

Astfel, potrivit actului 
normativ adoptat, 41 con
silii județene, precum și 
sectorul 6 al municipiului 
București, 64 de munici
pii, 181 orașe și 2.602 co
mune au primit finanțare.

În cazul județului Il
fov, suma alocată a fost 
de 26.500 mii lei, din ca
re, 10 milioane lei pentru 
bugetul județului, restul 
sumelor fiind astfel repar
tizate: Buftea - 2 milioane 
lei, Pantelimon - 500.000 

lei, Voluntari - 3.600.000 
lei, 1 Decembrie - 150.000 
lei, Balotești și Berceni - 
câte 700.000 lei, Brănești 
- 150.000 lei, Cernica și 
Ciolpani - câte 400.000 
lei, Cornetu - 612.000 lei, 
Dărăști - Ilfov - 100.000 
lei, Dobroești - 700.000 

lei, Găneasa - 200.000 lei, 
Gruiu - 388.000 lei, Jilava 
- 500.000 lei, Moara Vlă
siei - 400.000 lei, Nuci - 
150.000 lei, Periș - 2 mi
lioane lei, Petrăchioaia - 
150.000 lei, Snagov și Vi
dra - câte un milion de lei 
și Tunari - 700.000 lei.

Vaccinul este adaptat 
pentru a oferi o protecție 
mai largă față de tulpina 
originală și față de subva
riantele Omicron BA.4 și 
BA.5. Cu el se pot vaccina 
toate persoanele cu vâr
sta de peste 12 ani, căro
ra li s-a administrat sche
ma primară de vaccina
re împotriva COVID-19 
cu cel puțin 3 luni înainte. 
Vaccinul oferă protecție 
împotriva complicațiilor și 
formelor grave ale bolii și 
este disponibil în centrele 
de vaccinare și, la cerere, 
la medicii de familie.

În județul Ilfov es
te deschis un singur cen
tru de vaccinare cu no
ua variantă a vaccinu
lui COVID-19, la Spita
lul de Obstetrică-Gine
cologie Buftea, din Str. 
Stadionului, nr. 5, Buf
tea. Acesta este deschis 
de luni până vineri, între 

orele 08.00-18.00, iar în 
București, sunt deschi
se 7 astfel de centre, la 
Spitalul Clinic de Urgență 
Floreasca, Calea Floreas

ca, nr. 8, deschis de luni 
până vineri, între ore
le 17.00-19.00, la Spita
lul Clinic de Urgență ”Sf. 
Pantelimon”, Șos. Pante
limon, nr. 340-342, des
chis de luni până vineri, 
între orele 10.00-18.00, la 
Institutul Național de  boli 
infecțioase ”Prof. Dr. Ma
tei Balș”, Str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, cu pro
gram de luni până vineri, 

între orele 10.00-18.00, la 
Spitalul Clinic de Urgență 
”Sf. Ioan”, Șos. Vitan, nr. 
13, deschis de luni până 
vineri, între orele 13.00-
15.00, la Institutul de 
Pneumoftiziologie ”Marius 
Nasta”, Șos. Viilor, nr. 90, 
cu funcționare de luni pâ
nă vineri, între orele 10.00-
18.00, la Spitalul Clinic de 
boli infecțioase și tropica
le ”Dr. Victor Babeș”, Șos. 
Mihai Bravu, nr. 281, pro
gram de luni până vineri, 
între orele 10.00-18.00 și 
la Spitalul Universitar de 
Urgență București, Str. 
Splaiul Independenței, nr. 
169, deschis de luni pâ
nă vineri, de la 08.00 la 
14.00. 

Reamintim că minis
trul Sănătății, Alexandru 
Rafila, anunța în noiem
brie 2022, că au sosit în 
țară primele cantități de 
vaccin cu noua formu
lă împotriva infecției cu 
SARS-CoV-2, eligibili fiind 
toți cei care au făcut de
ja două sau trei doze de 
vaccin în formula veche, 
varianta de acum a vac
cinului cuprinzând și tul
pinile BA4, BA5 Omicron.

Primăriile au primit bani 
din Fondul de rezervă bugetară

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în 
ședința din 19 decembrie a.c., 1.023.630.000 de 
lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 2.890 
de unități administrativ-teritoriale.

Lista centrelor pentru 
vaccinarea cu noul vaccin COVID

Ministerul Sănătății a comunicat, la 
sfârșitul anului trecut, lista centrelor de 
vaccinare în care se administrează noul 
vaccin COVID-19 (COMIRNATY ORIGINAL / 
OMICRON BA.4-5-Pfizer BioNTech).

Din păcate, sfârșitul anului 2022 nu a adus vești 
bune în cazul epidemiei de SARS-CoV-2, în China 
înregistrându-se o creștere alarmantă a numărului 
de cazuri de COVID-19, experții în domeniul sănătății 
făcând referire la un ”context favorabil apariției unor 
noi variante”. 
Aceasta în condițiile în care China a anunțat 
renunțarea, din 8 ianuarie 2023, la carantina 
obligatorie la sosirea în țară, ultima măsură din politica 
de restricții stricte care au menținut granițele țării 
închise în mare parte pentru restul lumii de la debutul 
pandemiei.
În acest context, state precum Italia, Japonia, India 
și Malaezia au anunțat deja întărirea controlului la 
granițe. Statele Unite au avertizat că le-ar putea urma 
exemplul. Guvernul francez dă asigurări că ”urmărește 
foarte atent evoluția situației”, iar India și Japonia vor 
să impună teste PCR obligatorii pentru toți pasagerii 
care sosesc din China. 

Atenție sporită


