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dobroești
Dezinfectare generală, în Dobroești

Termenul de plată
al impozitelor,
prelungit
Ca măsură de prevenire a
infectării sau răspândirii noului
coronavirus (COVID-19), la nivelul
UAT CLINCENI, activitatea de
relații cu publicul se desfășoară
preponderent în mediul online, prin intermediul adresei
de e-mail primariaclinceni@
yahoo.com, prin intermediul
telefonului 021.369.40.41 sau
prin servicii de curierat sau
poștale la adresa Str. Principală
107A, com. Clinceni, jud. Ilfov.
Serviciul de Registratură și-a
restrâns activitatea de relații cu
publicul, fiind la dispoziția acestuia
prin preluarea solicitărilor telefonice

și a documentelor transmise prin
e-mail, prin servicii de curierat/
poștale sau prin depunerea fizică
în locul special amenajat la sediul
Primăriei. Nu intră sub incidența
celor menționate situațiile cu
caracter urgent sau care nu
pot fi soluționate prin mijloacele
de comunicare disponibile. De
asemenea, audiențele acordate
de către conducerea instituției
s-au suspendat până la o dată
care va fi comunicată în mod
oficial.
Pentru a veni în sprijinul
contribuabililor, se prelungește
primul termen de plată a impozitului
pe teren, clădiri, respectiv
mijloace de transport, aferente
acestui an - de la 31.03.2020 la
30.06.2020 - putând beneficia

de bonificație cei ce achită
integral. Pentru aceste plăți
se poate folosi platforma online
ghiseul.ro.
Comitetul Local pentru Situații
de Urgență este format din:
- Primar Budeanu Adrian 24/24h: 0723.244.010;
- Viceprimar Simion Ion - 24/24h:
0786.248.387;
- Secretar gen. UAT Clinceni Dobre
Liliana - 24/24h: 0747.222.247;
- Șef SVSU Naghen George
- 24/24h: 0733.699.313;
- Poliție Locală Clinceni - 24/24h:
0786.335.806;
- DSP Ilfov - 021.224.45.96,
- Tel. fix UAT CLINCENI:
021.369.40.41, e-mail UAT
Clinceni: primariaclinceni@
yahoo.com

Operațiuni de
dezinfectare
generală și măsuri de
prevenție împotriva
coronavirusului în
clădirile cu destinație
publică din Dobroești
Pentru a preveni răspândirea
noului coronavirus s-au luat
măsuri de dezinfectare generală
și măsuri de prevenție în toate

clădirile cu destinație publică din
Dobroești - Primăria comunei,
școli și grădinițe, la sala de
sport și pe terenul (acoperit)

de sport din cadrul campusului
școlar din Fundeni, în incinta
tuturor locurile de joacă, în
cabinetele medicale și biserici.

domnești
CLSU Domnești, pregătit 24/24 ore

corbeanca
Anunț IMPORTANT privind
transportul public local
Pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19,
la Corbeanca s-a decis ca, începând cu
16 martie 2020, programul de circulație al
autobuzelor de pe linia de transport local,
traseul DN1 - Gara Buftea, să se reducă
la programul zilelor de week-end.
”Deși mijloacele de transport în comun sunt
dezinfectate la fiecare capăt de traseu cu
soluții profesionale, vă recomandăm ca fiecare
dintre dumneavoastră să acționați responsabil,
pentru a reduce la minimum impactul acestui
virus”, recomandă autoritatea locală.
De asemenea, Primăria Corbeanca anunță
că va rezolva problemele cetățenilor, prin
intermediul Registraturii Generale, fiind
limitat accesul în instituție. Persoanele fizice
sau juridice vor transmite solicitările lor,
documentele în format electronic la adresa de
mail primarie@primariacorbeanca.ro
sau prin poștă, la adresa Strada Independenței
nr. 14, com. Corbeanca, jud. Ilfov. Orice
relații suplimentare se pot afla de la tel.
021.266.60.31.

Comitetului Local pentru
Situații de Urgentă (CLSU)
Domnești solicită zilnic
Direcției de Sănătate Publică
(DSP) Ilfov un raport privind
monitorizarea posibilelor cazuri
de contaminare. Până la acest
moment, din fericire, nu s-au
înregistrat cazuri confirmate
în această localitate.
”Facem apel la calm, la
responsabilitate, la respectarea
măsurilor elementare de igienă,
atât de importante în combaterea

cornetu
În vederea limitării riscului de
contaminare cu COVID-19,
primarul comunei Cornetu
dispune următoarele:
În perioada 17.03.2020
- 14.04.2020 inclusiv, cu
posibilitatea prelungirii, activitatea
de relații cu publicul pentru
persoanele fizice și juridice
se va desfășura numai prin
telefon, prin corespondență
poștală sau electronică.
Persoanele interesate pot depune
cereri,reclamații, sesizări, petiții
pe adresa de email primaria@
primariacornetu.ro.
Pentru mai multe detalii
cetățenii au la dispoziție
următoarele numere de telefon
: 021.468.92.20 – centrala

REGISTRATURĂ - Alecu Valentina:
tel. 0732.222.489
SECRETAR GENERAL - Beldiman
Gabriela : tel. 0767.311.062
IMPOZITE ȘI TAXE - Ristea Mariana
: tel. 0732.222.483 - Ion
Florentina : tel. 0732.222.487
URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI LUCRĂRI
PUBLICE – Valentin Spinu:
tel. 0745.191.402 - Giurea
Marioara: tel. 0732.222.490
REGISTRUL AGRICOL, CA
DASTRU – Georgescu Ioana
Jeni: tel. 0732.222.493 –
Ignat Georgiana Andreea: tel.
0761.568.226
ASISTENȚĂ SOCIALĂ –
Stanciu Elena Luminita: tel.
0732.222.498 – Gheorghe

Carmen : tel. 0732.222.494
STARE CIVILĂ – Radu Carmen:
tel. 0732.222.488
EVIDENȚA PERSOANEI – Ocnean
Gheorghe: tel. 0727.707.189
– Ene Doinița Florentina: tel.
0769.617.165
CONTABILITATE - Stoica Paula:
tel. 0728.928.572
RESURSE UMANE – Crucianu
Florentina : tel. 0724.222.009
POLIȚIA LOCALĂ– Aldea Viorel:
tel. 0727.729.732 – Mihai
Florin: tel. 0760.232.090.
Începând cu data de
17.03.2020 și până la data
de 14.04.2020 inclusiv, cu
posibilitatea prelungirii, se
suspendă audiențele din
cadrul Primăriei Cornetu.

acestui virus, și să nu ezitați să
ne contactați de îndată pentru
informații suplimentare sau
dacă aveți date noi privind
cetățenii riverani, cât și despre
cei care au tranzitat localitatea”,
precizează autoritatea locală.
Componența Comitetului Local
pentru situații de Urgență
Domnești este următoarea:
- Primar Ghiță Ioan Adrian
24/24 h: 0786.925.505;
- Viceprimar Ștefan Costel
24/24 h: 0724.844.377;

- Secretar gen. UAT Cojocaru
Bogdan Marius 24/24 h:
0735.182.320;
- Șef SVSU Petcu George
Bogdan 24/24 h: 0734.176.587;
- SVSU Voicu Nicu 24/24 h:
0735.182.301;
- tel. fix UATC Domnești:
021.351.52.56(57),
în
timpul programului de lucru:
Luni-Joi: 08:00 - 16:30; Vineri:
08:00 - 14:00; e-mail UATC
Domnești: relatiicupublicul@
primariadomnesti.ro.

1 decembrie
Măsuri speciale pentru siguranța cetățenilor
Comitetul Local pentru Situații
de Urgență 1 Decembrie s-a
reunit marți, 10 martie, și a
dispus o serie de măsuri în
vederea prevenirii și a gestionării
infecțiilor cu Coronavirus pe
teritoriul comunei. Ca și în cazul
tuturor localităților ilfovene,
se pune acent pe informarea
populației privind măsurile de
prevenire pentru gestionarea
infecțiilor. De asemenea,
se dispune dezinfectarea
frecventă a spațiilor din incinta
unităților de învățământ și

s-au suspendat activitățile
artistice, culturale și sportive
organizate sau coordonate de
către Primăria 1 Decembrie
prin Clubul Sportiv. S-a dispus
și suspendarea pelerinajelor
organizate de Parohia comuna
1 Decembrie până la 22 martie,
cu posibilitatea de prelungire.
O serie de măsuri se referă la
dezinfectarea zilnică a spațiilor
din incinta instituțiilor publice,
a spațiilor din incinta sediilor
operatorilor de servicii publice,
a autovehiculelor de transport

public local, cât și a unităților de
alimentație publică. Unităților
de tip restaurant, bar, cafenea,
li s-a recomandat să suspende
organizarea de evenimente cu
număr mare de participanți și,
nu în ultimul rând, s-a aprobat
colectarea separată față de
restul populației de către
operatorul de salubrizare a
gunoiului menajer al familiilor
izolate la domiciu, precum și
a deșeurilor rezultate în urma
activităților medicilor de familie
din comuna 1 Decembrie.

