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Procedură strictă 
pentru sprijinirea 
persoanelor peste 
65 de ani!

CL Mogoșoaia a aprobat 
Procedura privind sprijinirea 
persoanelor de peste 65 de 
ani, fără susținători sau altă 
formă de ajutor, domiciliate sau 
având reședința pe teritoriul 
comunei. Valentin Ciobanu îi 
va coordona pe voluntarii care 
vor ajuta cu livrarea produselor 
de strictă necesitate, după ce 
primesc în fiecare zi de luni a 
săptămânii, direct de la persoane, 
comenzile de produse de strictă 
necesitate. Se vor putea achiziționa 
și medicamente pentru condiții 
medicale preexistente, iar 
comenzile se fac în fiecare zi 
între 9:00-16:00 la numărul de 
telefon 0726.370.444. Dacă sunt 

persoane în vârstă de peste 
65 de ani care nu îndeplinesc 
condițiile pentru a fi încadrate în 
”lista persoanelor în vârstă de 
peste 65 de ani fără susținători 
sau altă formă de ajutor având 
domiciliul sau reședința în 
Mogoșoaia”, dar întâmpină 

dificultăți la aprovizionarea cu 
produse de strictă necessitate, 
acestea se pot înregistra la 
telefon 0720.880.169 pe o listă 
suplimentară pentru beneficia 
de ajutor. Procedura detaliată 
este postată pe site-ul https://
primaria.mogosoaia.ro/.

Primăria Petrăchioaia identifică 
în această perioadă persoanele 
de peste 65 de ani din localitate 
aflate în imposibilitatea procurării 
hranei sau medicamentelor, 
cu intenția de a le ajuta și 

monitoriza permanent. 
Numărul de telefon pus la 
dispoziție de Primărie, unde 
aceștia pot suna și solicita 
sprijin, este 021.361.74.43, 
autoritatea locală precizând 

că are resursele financiare 
necesare achiziționării de 
alimente pentru cei nevoiași. 
Pe raza comunei, luni erau 
7 persoane aflate în izolare, 
luate în evidență de DSP Ilfov.
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Zeci de pachete cu alimente și 
porții de mâncare sunt livrate 
zilnic persoanelor vulnerabile 
din comuna Jilava - celor de 
peste 65 de ani care au restricții 
să iasă din case în această 
perioadă și nu au nicio rudă, dar 
și altor cetățeni aflați în situații 
dificile, care au nevoie de ajutor. 
Primarul localității, Elefterie Ilie 
Petre, s-a deplasat personal, 
săptămâna trecută, alături de 
angajații Direcției de Asistență 

Socială (care are evidența cazurilor 
în dificultate) și de agenți de 
la Poliția Locală la domiciliul 
vârstnicilor neajutorați și au 
oferit alimente. Orice situație 
deosebită se poate semnala 
Poliției Locale Jilava la telefon: 
0799.757.777. 
”În cazurile deosebite, unde 
persoanele nu pot ieși să-
și cumpere alimente sau 
medicamente, se poate apela 
la angajații Poliției Locale, 

care vor cumpăra bunurile 
de strictă necesitate solicitate 
și le vor aduce apoi, împreună 
cu bonul fiscal, celor nevoiași!”, 
a anunțat primarul.

Primarul comunei Moara Vlăsiei, 
Andrei Filip, a atenționat cetățenii 
că toate persoanele care au 
împlinit 65 de ani sau sunt 
diagnosticate și înregistrate 
medical cu boli grave NU mai 
ies din curți, la magazin, pe 
stradă sau prin vecini! ”Rog 
familiile să aibă grijă să se 
întample acest lucru, oricât de 
greu vă este sau ne este, dar o 
facem pentru binele părinților 
și bunicilor noștri, dacă ținem 
la ei cu adevărat! În paralel, 
păstrăm legătura cu persoanele 
deja izolate, asigurându-le, 
acolo unde este cazul, tot 
ceea ce au nevoie pentru a 
trece cu bine peste această 
perioadă”, a semnalat edilul. 
Andrei Filip a mai anunțat că 

a fost pregatit un serviciu de 
livrare a cumpărăturilor pentru 
cei aflați în izolare, deci și pentru 
cei bolnavi sau în vârsta care 
se izolează. ”Pentru a face față 
cum se cuvine acestei situații, 
avem nevoie de sprijinul tuturor 
cetățenilor responsabili! Avem 
deja o evidență cu cei vârstnici 
și, parțial, cu cei bolnavi. Am 
identificat și persoane singure, 
fără sprijin și posibilități. Dorim 
să completăm această listă și 
de aceea apelăm la comunicare 
urgentă pentru le asigura 
tot ceea ce este necesar. 
Aștept personal mesajele 
dumneavoastră pe pagina de 
Facebook sau la sms/tel. la 
Poliția Locală 0799. 991.133, 
dacă aveți informații privind 

vreun vecin în dificultate, pentru 
a compara cu ceea ce avem 
deja în baza de date. Urgent, 
vom trece pe la fiecare pe-
acasă pentru o minimă anchetă 
socială și asigurarea pachetului 
de ajutor săptămânal”, a mai 
precizat primarul. Andrei Filip 
a punctat: ”Îi ajutăm pe cei cu 
adevărat în nevoie cu efectuarea 
cumpărăturilor, iar cazurile 
deosebite beneficiază de o 
masă caldă”.
În comuna Moara Vlăsiei a 
avut loc, săptămâna trecută, 
și o acțiune comună cu 
două echipaje de la Poliția 
Locală și Poliția Națională. 
S-au identificat 15 persoane 
aflate în izolare la domiciliu, 
fără a se confirma eventuale 
ieșiri ale lor care ar fi pus în 
pericol sănătatea celor din 
jur sau a familiilor lor

Pentru a proteja publicul, dar 
și angajații instituției, și în urma 
recomandărilor MAI, conducerea 
UAT comuna Gruiu a stabilit 
începând cu data de 12 martie 
restricționarea tuturor serviciilor 
cu publicul. Toate documentele 
necesare desfășurării activității 
vor fi accesibile online, pe site 
www.primariagruiu.ro sau vor 
fi trimise prin poșta ori servicii 
de curierat. Toate solicitările 
sunt așteptate pe e-mail, la 
adresa contact@primariagruiu.

ro. Încărcarea documentelor 
sau relații suplimentare se pot 
obține pe site, în paginile destinate 
fiecărei direcții de specialitate. 
De asemenea, orice informații 
pot fi primite la numerele de 
telefon – 021.350.80.08, fax 
021.367.17.29. Curierii externi au 
de asemenea accesul restricționat 
în incinta primăriei. Conducerea 
UAT comuna Gruiu a stabilit 
și  asigurarea materialelor 
igienico-sanitare, dezinfectarea 
spațiilor comune de cel puțin 

trei ori pe zi și asigurarea că 
fiecare persoană care intră 
în instituție respectă normele 
de igienă și protecție stabilite. 
Angajații vor lucra prin rotație, 
conform schemelor întocmite 
de șefii ierarhici și vor veni la 
serviciu la intervale diferite. 

”Aveți grijă de 
dumneavoastră!”
Primăria Glina a anunțat că 
declarațiie pe proprie răspundere 
pot fi găsite de cetățeni în toate 
centrele comerciale și magazinele 
alimentare din comună. ”Găsiți 
formulare de declarație pentru 
a putea circula la nevoie. Sunt 
distribuite mai multe declarații 
la fiecare magazin, farmacie, 
sau altă unitate comercială, 
iar acestea se pot procura în 
mod gratuit! Vă rugăm aveți grijă 
de dumneavoastră și limitați 
pe cât posibil ieșirile din casă! 
Primăria Glina oferă suport și 
informare la numărul: 021.467.12.14 
în intervalul orar 8:00 - 16:00 și 
la nr. de tel 0786.194.989. Deși 
în comună sunt aproximativ 
1.200 de persoane cu vârsta 

peste 65 de ani, aproxmativ 
260 au nevoi speciale și care 
au nevoie de ajutor.  Alte 55 de 
persoane se află în autoizolare. 
Persoanele care au solicitat 
sprijin pentru efectuarea 
cumpărăturilor au fost ajutate de 
voluntari și angajați ai Direcției 
de Asistență Socială. Primăria 
a avertizat și în privința faptului 
că a fost modificat programul 

autobuzelor R405. ”Programul 
a fost modificat din cauza 
măsurilor ce se impun prin 
Decretul Președintelui nr. 
195/16.03.2020 (Starea de 
Urgență). Astfel, autobuzele 
din localitate vor circula mai rar, 
din cauza numărului de călători 
scăzut”, potrivit anunțului făcut 
de primărie.

Curățenia în 
comună, o 
prioritate
Primăria comunei Dragomirești-
Vale a anunțat că a început 
strângerea gunoaielor aruncate 
pe câmp. ”Astăzi am făcut 
curățenie în Zurbaua, în zilele 
care urmează vom ajunge și în 
celelalte sate din localitate. Dacă 
aveți cunoștință de existența 
gunoiului în locuri care nu sunt 
special amenajate în acest scop, 
vă rog să mi le semnalați, astfel 
încât să luăm măsuri. Este 
esențial să păstrăm normele 
de igienă, să fim responsabili 
și uniți pentru a putea depăși 
această perioadă de criză. Vă 
doresc multă sănătate și vă 
invit să respectați cu strictețe 
regulile stabilite de autorități”, 
a anunțat primarul Gheorghe 
Socol.
Printr-o adresă trimisă Primăriei 
Comunei Dragomirești-Vale, 
Societatea de Transport 

Public București-Ilfov anunță 
și modificarea, începând din 
23 martie, a programului de 
circulație al liniilor R432 și R433.  
Primarul a menționat și faptul 
că s-a făcut dezinfectarea, cu 
substanțe omologate, a spațiilor 
de joacă, parcurilor, stațiilor 
STB precum și a instituțiilor 
publice.
”Noi luăm toate măsurile ca 
spațiile exterioare să fie cât mai 
sigure pentru dumneavoastră, 
cetățenii, dar, vă rog tare mult, în 

tot acest timp, fiți responsabili: 
stați în casă, evitați aglomerațiile, 
spălați-vă pe mâini cu apă și 
săpun cât mai des, iar dacă 
aveți infecții respiratorii, 
sunați medicul de familie. 
Respectați strict regulile de 
igienă și informați-vă doar din 
surse oficiale!”, a atras atenția 
primarul. Potrivit datelor oferite 
de primărie, numerele de contact 
sunt: Tel. 021.493.62.03; Fax: 
021.436.71.65. E-mail: contact@
primariadragomirestivale.ro

Oamenii stau 
în case fără 
probleme
Toți localnicii din comuna 
Nuci au înțeles că izolarea 
este cel mai bun mod de a 
preveni îmbolnăvirea cu noul 

coronavirus. “Oamenii respectă 
recomandările autorităților și ies 
din casă doar pentru a merge la 
serviciu sau dacă se află într-o 
situație care nu poate suferi 
amânare. Avem 14 persoane 
de peste 65 de ani cărora deja li 
s-au luat medicamente conform 

rețetelor, și alimentele pe care le-au 
solicitat (cartofi, pâine, ulei etc.), 
cu banii lor.  La nevoie, localnicii 
pot cere sprijin și informații la 
tel. 021/269.60.10 nr. Primăriei”, 
ne-au spus reprezentanții 
Departamentului de Asistență 
Socială al comunei Nuci.   
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Monitorizare permanentă a celor care au nevoie de ajutor!

Serviciile cu publicul, restricționate 
la primărie. Solicitările așteptate pe 
e-mail

Poliția Locală vă poate face 
cumpărăturile urgente!

”Avem nevoie de sprijinul tuturor 
cetățenilor responsabili”


