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Și în comuna Berceni au loc, 
permanent, acțiuni de dezinfecție 
- în parcuri, cabinete medicale, 
la sediul Primăriei, în autobuze 
sau în stațiile STB.
Autoritatea locală a pus la 
dispoziție, gratuit, pentru 
cetățeni un număr de telefon 
unde se pot solicita informații sau 
recomandări: 0800.800.358. 
Aici pot suna inclusiv cei care 
se află în izolare la domiciliu, 
pentru a cere ajutor în privința 
aprovizionării cu alimente, 
medicamente sau cu produse 
de igienă.
Amintim că, în Berceni, Comitetul 
Local pentru situații de Urgență 
a decis inițierea unei campanii 
de informare a populației privind 
măsurile de prevenire împotriva 
infecțiilor cu noul coronavirus, 
suspendarea tuturor activităților 
sociale (desfășurate prin centrul 
de tip afterschool), culturale, 
artistice, sportive organizate sau 
coordonate de Primărie până 
pe 22.03.2020, cu posibilitatea 
prelungirii, în funcție de evoluția 
situației la nivel național. S-au 
suspendat, de asemenea, 

toate pelerinajele organizate 
de parohiile din comună, iar 
operatorii de servicii publice 
din Berceni (furnizarea apei, a 
gazelor naturale, serviciile de 
salubrizare etc.) au obligația de a 
lua măsuri pentru dezinfectarea 
frecventă a spațiilor din incinta 
sediilor proprii, care au program 
de lucru cu publicul. Unitățile de 
alimentație publică din Berceni 
au și ele obligația de a lua măsuri 
de dezinfectare frecventă a 
suprafețelor și a zonelor de 
contact.
Se efectuează, de asemenea, 
colectarea gunoiului, separat 
de restul populației, la familiile 
izolate la domiciliu.
Se recomandă unităților de 
tip restaurant, bar, cafenele 
să-și suspende organizarea de 
evenimente cu un număr mai 
mare de 50 de participanți.
În același timp, în cadrul Primăriei 
Berceni se lucrează la:
- implementarea programării 
online/telefonice în vederea 
depunerii/eliberării cererilor 
și documentelor necesare,
- planificarea riguroasă a 

funcționarilor care urmează 
să desfășoare activități de 
lucru cu publicul.
Cererile privind declararea 
decesului vor fi primite și 
soluționate necondiționat, iar 
oficierea căsătoriilor civile va 
avea loc doar cu participarea 
mirilor și a doi martori!
”Vom continua să colaborăm 
cu toate instituțiile și vom lua 
toate măsurile ce se impun. Nu 
avem cazuri de coronavirus 
confirmate în localitate, ci doar 
persoane aflate în izolare. Vă 
rugăm, dacă aveți informații 
despre persoane aflate în 
izolare la domiciliu, care au 
nevoie de aprovizionare cu 
alimente, să ne informați. Evitați 
să plecați de acasă, în special 
la ore de vârf și în locuri posibil 
aglomerate! Virusul nu circulă 
singur, noi suntem cei care îl 
contactăm și îl transmitem mai 
departe. Prin urmare, pe lângă 
măsurile luate de Primărie, 
fiecare dintre noi trebuie 
să fie responsabil! Vă sunt 
alături!”, le-a transmis primarul 
Gheorghe Covrigea locuitorilor 
din Berceni. Pentru informații 
suplimentare 0213651968.

actualitate

afumați

balotești

berceni

brănești

chiajna

ciorogârla

S-au făcut lucrări de dezinfecție 
la școli, grădinițe, dispensar, 
gospodăria de apă și imobilele 
Primăriei. 
Întrunit în data de 11 martie, 
Comitetul Local Pentru Situații 
de Urgență a aprobat o serie 
de măsuri suplimentare de 
prevenție a îmbolnăvirilor 
cu coronavirus, pe care le 
prezentăm și noi, în cele ce 
urmează. 
Astfel, s-a decis să se facă 
dezinfectarea tuturor clădirilor 
care aparțin primăriei sau se 
află în administrarea acesteia, 
și imobilelor celor două parohii 
din localitate. Toate spațiile 
vor fi dotate cu aparaate 
tip dispencer și substanțele 
necesare. De asemenea, se 
va solicita un polițist M.A.I. de 
la postul de poliție Afumați, în 
permanență pe raza localității. 
Localnicii trebuie să știe că li 
se va asigura în mod constant 

aprovizionarea cu săpun lichid, 
prosoape de hârtie de unică 
folosință, dezinfectant atât 
pentru mâini, cât și pentru 
grupurile sanitare. La 
compartimentul Taxe și Impozite 
se va asigura funcționarea în 
regim restrâns, fiind deschis 
un singur ghișeu, accesul fiind 
limitat în vederea asigurării 
unei distanțe minim necesare 
între persoane. Activitatea 
serviciilor din primărie va 
fi restricționată astfel încât 
personalul să fie protejat. 
La școlile nr. 2 și 3 (B și C) 
nu se mai permite accesul 
în curțile școlilor. Măsurile 
sunt valabile până la data de 
31 martie. Cei care doresc să 
adreseze primăriei petiții sau 
orice altă cerere, o pot face în 
format electronic, pe adresa 
de e-mail secretariat@
primariaafumati.ro  sau 
sunând la numărul de 

telefon: 021.352.94.24 sau 
0767.079.800. „Având în 
vedere necesitatea prevenirii 
infecției cu Covid-19 în localitatea 
noastră și asigurarea unui cadru 
de lucru sigur personalului 
Primăriei, vă aducem la 
cunoștință că începând cu data 
de 16.03.2020, interacțiunea 
cu publicul la sediul Primăriei 
Afumați se va desfășura la un 
singur ghișeu situat în incinta 
Căminului Cultural, intrarea 
din DN2 din dreptul statuii lui 
Radu de la Afumați. Programul 
de lucru cu publicul rămâne 
neschimbat 08.00-16:00 de 
luni până joi și 08:00-14:00 
în ziua de vineri. Pentru 
informații suplimentare apelați 
sau trimiteți mesaje la nr. de 
tel. 0728.878.928 - primar 
Gabriel Dumănică sau la nr. 
0767.079.800 - viceprimar 
Marius Alexandru Pascu”, spune 
primarul Gabriel Dumănică.

amplă acțiune de dezinfecție a instituțiilor

Doar mirii și doi martori, la căsătorie!

În vederea reducerii riscului de 
contaminare cu noul coronavirus, 
Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență Balotești a aprobat 
și implementat următoarele 
măsuri: instituirea izolării la 
domiciliu pentru o perioadă de 
14 zile a tuturor persoanelor 
asimptomatice care vin din țările 
unde sunt confirmate cel puțin 
500 de cazuri, cu extinderea 
măsurii carantinării actualizate 
de CNSSU (Comitetul Naționale 
pentru Situații Speciale de Urgență), 
după caz. De asemenea, s-a 
decis necesară rămânerea la 
locul de izolare și apelarea la 
112, Serviciul de Ambulanță 
pentru persoanele care în 
timpul celor 14 zile de izolare 
dezvoltă simptome specifice 
bolii, urmând ca la locul de 
izolare al solicitantului să se 

deplaseze un echipaj medical 
pentru prelevarea de probe în 
vederea testării. În funcție de 
rezultatele testării și de starea 
de sănătate a pacientului, se 
va decide ulterior rămânerea 
în izolare, carantinarea sau 
internarea în spital. Tot în 
vederea limitării răspândirii 
virusului, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă va fi obligat să verifice 
respectarea decalării programului 
de lucru de către angajatori. 
Toate aceste măsuri sunt valabile 
până la data de 31 martie. Până 
atunci, reprezentanții instituției 
le recomandă localnicilor să stea 
acasă, pe cât posibil, iar plățile 
să le facă online. “Facem un 
apel: vă rugăm să nu veniți la 
primărie decât dacă este neapărat 
nevoie. După cum știți, taxele 
și impozitele se pot plăti online. 

Persoanele care ne trec pragul 
vor fi înregistrate, iar înainte să 
ajungă în fața colegilor nostri, 
vor fi obligate să își dezinfecteze 
mâinile cu soluțiile speciale pe 
care le avem pe holuri. Încercăm 
să limităm accesul și să lucrăm 
mai mult prin Registratură. Vă 
rugăm să țineți cont de toate 
aceste măsuri, sunt pentru 
siguranța noastră”, anunță 
Primăria Balotești pe pagina 
sa de Facebook.   
Cetățenii comunei Balotești care 
sunt în regim de autoizolare 
sunt rugați să solicite sprijinul 
reprezentanților primăriei 
prin următoarele mijloace: 
tel. 0213511092; e-mail: 
sediu@pblt.ro, Comitetul 
Local pentru situații de urgență 
0730118598, Poliția Locală 
Balotești 0735172838.

Ținând cont de evoluția 
epidemiologică la nivelul 
teritoriului României, Primăria 
comunei Brănești instituie ca 
măsură de urgență izolarea 
la domiciliu a persoanelor 
care vin din state unde sunt 
confirmate peste 500 de cazuri 
de coronavirus. Măsura se 
aplică inclusiv persoanelor 
care nu prezintă simptome 
ale infecției. Perioada de 
izolare sau carantinare se va 
prelungi, la nevoie. Pentru a 
limita cât mai mult răspândirea 
virusului, persoanele care 
dezvoltă simptome în cele 
14 zile de izolare vor solicita 
ajutorul specialiștilor de pe 
Salvare, sunând la 112. La 
fața locului se va deplasa 
un echipaj al Serviciului de 

Ambulanță și va preleva probe 
în vederea testării. În funcție 
de rezultatele testării și de 
starea de sănătate a pacientului, 
se va decide dacă acesta va 
rămâne în regim de izolare, 
carantină sau va fi internat. 
În toată această perioadă nu 
se vor organiza evenimente 
publice cu un număr mare de 
persoane, cum ar fi târgul auto. 
Mai mult, angajatorii vor fi 
controlați de către reprezentanții 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă pentru respectarea 
decalării programului de lucru. 
Măsurile se vor aplica până 
la data de 31 a lunii în curs.  
În vederea limitării riscului de 
contaminare cu CORONAVIRUS, 
începând cu data de 17.03.2020 
până la data de 16.04.2020 

inclusiv se suspendă activitatea 
cu publicul în cadrul Primăriei 
Comunei Brănești.  
Activitatea de relații cu 
publicul se va desfășura 
numai prin corespondență 
poștală și electronică. Re-
gistratura: secretariat@
primaria-branesti.ro, 
tel: 0213150983. Serviciul 
Public de Asistență Socială: 
serviciu.asistentasociala@
primaria-branesti.ro, 
tel: 0213150983/int. 211. 
Biroul Registrul Agricol e-mail: 
birou.registruagricol@
primaria-branesti.ro, 
Biroul Impozite și Taxe Locale 
birou.impositesitaxe@
primaria-branesti.ro, tel: 
0213150983/ int. 210. Birou 
Poliția Locală 0728329637.

Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență al comunei Chiajna 
a decis pe 13 martie mai multe 
măsuri de prevenire a infecției 
cu coronavirus, între care 
dezinfecția spațiilor din incinta 
unităților de învățământ de 
pe teritoriul comunei, dar și 
suspendarea tuturor activităților 
culturale, artistice, sportive, 
organizate sau coordonate de 
primărie prin Clubul Sportiv 
Concordia Chiajna până la data 
de 22 martie, cu posibilitatea 
prelungirii, în funcție de evoluția 
situației la nivel national. S-a 
aprobat suspendarea tuturor 
pelerinajelor organizate de 
parohiile din Comuna Chiajna, 
până la data de 22 martie, 
cu posibilitatea prelungirii, 
și, de asemenea, s-a dispus 
dezinfectarea zilnică a spațiilor 
din incinta instituțiilor publice 

care au program de lucru cu 
publicul, până la data de 31 
martie, cu posibilitatea prelungirii. 
Operatorii de servicii publice 
au obligația de a lua măsuri 
pentru dezinfectarea frecventă 
a spațiilor din incinta sediilor 
proprii care au program de lucru 
cu publicul. La fel, operatorul 
de transport public local are 
obligația de a lua măsuri pentru 

dezinfectarea frecventă a 
autovehiculelor de transport 
public local, zilnic, la începutul și 
sfârșitul fiecărei curse. Primăria 
Chiajna a mai anunțat că nu 
desfășoară activități cu publicul 
în perioada 13 – 31 martie. 
Pentru rezolvarea situațiilor 
care nu suportă amânare, 
cetățenii au posibilitatea să 
transmită solicitări la adresele 
de email: registratura@
primariachiajna.ro și 
financiar@primariachiajna.
ro – în cazul impozitelor și taxelor 
locale. În această perioadă, 
obligațiile fiscale se pot achita 
prin: platforma www.ghiseul.
ro și  serviciile de internet 
banking. Pentru informații 
suplimentare privind impozitele 
și taxele locale: 0730614979 
și 021.436.11.22.

Primăria nu desfășoară activități cu publicul  
în perioada 13 – 31 martie

Primăria Ciorogârla a găzduit, 
în data de 11 martie, ședința 
Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență al comunei. 
Astfel, s-a aprobat inițierea 
unei campanii de informare a 
populației privind măsurile de 
prevenire pentru gestionarea 
infecțiilor cu coronavirus pe 
teritoriul comunei Ciorogârla. 
Informarea urmează să fie 
făcută prin înmânarea unor 
broșuri și prin publicarea pe 
pagina de internet a Primăriei 
Ciorogârla și locurile de afișare 
ale localității. 
Zilnic, vor fi dezinfectate toate 
spațiile din incinta instituțiilor 
publice care lucrează cu publicul. 
Autobuzele și toate mijloacele 
de transport public vor fi, de 

asemenea, supuse unui proces 
de dezinfectare. S-a mai dispus și 
dezinfectarea frecventă a unităților 
de alimentație publică respectiv, 
a restaurantelor, cafenelelor, 
magazinelor, marketurilor și 
supermarketurilor. În acest 
caz, se impune dezinfectarea 
cărucioarelor, coșurilor de 
cumpărături și meselor. 
Restaurantele, barurile și 
cafenelele vor suspenda 
evenimentele cu mai mult 
de 100 de participanți. Vor fi 
suspendate toate activitățile 
culturale, artistice sau sportive 
precum și cele coordonate de 
primăria comunei Ciorogârla. 
Se renunță și la pelerinajele 
organizate de parohiile din 
localitate. Lăcașele de cult 

de pe raza comunei vor face 
dezinfectarea frecventă a 
icoanelor, ușilor, clanțelor, 
meselor și tuturor suprafețelor 
și zonelor de contact. Mai mult, 
gunoiul menajer al familiilor 
izolate va fi colectat de către 
operatorul de salubrizare, separat 
de restul localnicilor. Măsurile 
sunt valabile până la data de 
31 martie, cu posibilitatea de 
prelungire în funcție de situația 
evoluției în țară. Până la această 
dată, Primăria Ciorogârla își 
suspendă activitatea cu publicul. 
Totuși, persoanele care întâmpină 
probleme ce nu suportă amânarea 
pot suna la 021/313.15.90. 
Solicitările pot fi trimise și în 
scris pe e-mail contact@
primariaciorogarla.ro.    

Primăria, închisă pentru public 


