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”Este momentul să arătăm că 
suntem o comunitate unită 
și fac apel la spiritul vostru 
civic și uman să îi ajutăm pe 
cei fără niciun sprijin, care 
pot fi părinții noștri, bunicii 
noștri, vecinii noștri. Să le 
arătăm seniorilor orașului 
nostru că îi prețuim și le 
suntem aproape! Pentru cei 
care vor să se alăture ca 
voluntari în echipa noastră, 
apelați 021.436.37.09/11 (de 
luni până vineri, în intervalul 
orar 8:00-16:30) sau adresa de 
e-mail primar@primariachitila.
ro. Rog și îndemn persoanele 
cu suflet mare, care pot ajuta, 
să facă donații prin intermediul 
Fundației Pro Chitila (e-mail: 
fundatia_pro_chitila@yahoo.
com; 0733.840.451 sau 
0735.684.820). Avem nevoie 
de voluntari! Vă mulțumim 
pentru sprijinul dumneavoastră! 
Îm preună vom reuși!”, precizează 
autoritatea locală a orașului 
Chitila.

După ce a închis toate parcurile 
și locurile de joacă de pe 
domeniul public și privat al 
orașului, Comitetul Local 
pentru Situații de Urgență, 
condus de primarul Vasile 
Cimpoeru, a modificat și 
programul de funcționare 

al liniilor STB. Cei care încă 
mai lucrează și fac naveta 
trebuie să știe că în aceste 
zile de carantină, pe șoselele 
care leagă orașul Bragadiru 
de Capitală și de localitățile 
din apropiere, sunt mai puține 
mijloace de transport regionale. 

Orele trecerii autobuzelor R424 
și R421 le găsiți accesând 
site-ul http://www.stbsa.ro/
pdf_statii/424/424_20.pdf și 
respectiv, site-ul http://www.
stbsa.ro/pdf_statii/421/421_19.
pdf . De asemenea, pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor 
persoanelor cu vârste peste 65 
de ani care nu au aparținători și 
întreținători, Primăria Bragadiru 
le va oferi strictul necesar 
pe toată perioada stării 
de urgență. În acest sens, 
Direcția de Asistență Socială 
(DAS) le pune la dispoziție 
linia telefonică mobilă 0743. 
211.628, care este disponibilă 
zilnic, de la ora 06.00 până 
la ora 21.00. Cu un simplu 
telefon, vârstnicii singuri, 
care nu pot ieși deloc din 
casă pot solicita hrană și 
medicamentele de care au 
nevoie. Toate cheltuielile vor 
fi suportate din bugetul local. 
Personalul DAS se va îngriji 
să le distribuie produsele la 
domiciliu. 

În contextul riscului de răspândire 
a infecției cu Coronavirus 
SARS-CoV-2 la nivel național 
și internațional, Primăria 
Orașului Buftea reamintește 
că este la dispoziția cetățenilor 
cu următoarele numere de 
telefon pentru semnalarea 

oricăror incidente și pentru 
a solicita informații cu privire 
la  situația actuală: Primar – 
Gheorghe Pistol – 0747.58.95.89; 
Viceprimar – Alexandru Vaida 
– 0734.33.00.46; Șef Serviciu 
Poliția Locală Buftea - Marian 
Cuchilan – 0758.49.74.20.

”Avem la fiecare intrare în bloc 
dezinfectant, urmează să facem 
două treceri pe săptămână, cu 
nebulizare pe fiecare scară de 
bloc. Acționăm prin Direcția de 
Asistență Socială și ajungem 
la fiecare persoană cu vârsta 
peste 65 de ani pentru a vedea 
dacă sunt nevoi speciale. 
Avem aproximativ 3.000 de 
persoane vârstnice, deci este 
foarte greu. Unii dintre cetățeni 
au și copii, nu au nevoie de 
ajutoare speciale, dar unii nu 
au și important este să trecem, 
să ajungem pe la dânșii. Pentru 
cei care nu au niciun sprijin, 
echipe ale primăriei le fac 
cumpărăturile”, ne-a declarat 
primarul Gheorghe Pistol.
Primăria orașului Buftea  
anunțat că s-au luat măsuri 
suplimentare de prevenire 
a răspândirii COVID-19 prin 
dezinfectarea celor mai 
frecventate zone publice. 
Primăria face însă apel la 
cetățenii orașului Buftea de 
a da dovadă de înțelegere și 
responsabilitate în evaluarea 
necesității deplasării în afara 
locuinței/gospodăriei.

”Îndemnăm cetățenii orașului 
Buftea să se informeze doar 
din surse oficiale și să respecte 
recomandările autorităților 
competente”, precizează un 
anunț al Primăriei orașului 
Buftea. 
De asemenea, primăria a pus 
la dispoziția cetățenilor pe 
pagina de web informațiile 
privind deciziile oficiale luate 
la nivelul Grupului de Comunicare 
Strategică, insistând în mod 
special pe recomandările generale 
privind prevenirea infecției cu 
Coronavirsu (Covid – 19).
Potrivit Grupului de Comunicare 
Strategică, cetățenilor li se 
reamintește să ia în considerare 
doar informațiile verificate prin 
sursele oficiale și să apeleze pentru 
recomandări și alte informații la 
linia TELVERDE – 0800.800.358. 
Numărul TELVERDE nu este 
un număr de urgență, este o 
linie telefonică alocată strict 
pentru informarea cetățenilor. 
De asemenea, românii aflați în 
străinătate pot solicita informații 
despre prevenirea și combaterea 
virusului la linia special dedicată 
lor +4021.320.20.20.

Primăria Buftea a anunțat și că, 
începând cu data de 23 martie, 
parcul circulant STB SA a fost 
diminuat, ca urmare a cererii 
reduse de transport public 
înregistrată în ultima perioadă. 
În consecință, pe toată durata 
stării de urgență, autobuzele liniei 
regionale de transport R469 care 
operează pe traseul București 
– Chitila – Buftea și retur vor 
circula după un alt program. 
Potrivit STB, autobuzele liniei 
regionale R469 vor circula pe 
un traseu modificat în ambele 
sensuri, de la intersecția Str.
Milano/Str. Independenței, astfel:
Pe sensul spre Orașul Buftea: 
Str. Milano, Str. Agricultori, Str. 
Vlăsiei, Str. Abator, Str. Iuliu 
Maniu, Str. Știrbei Vodă, Str. 
Horia, Str. Independenței, Aleea 
cu Brazi, Str. Cloșca, Str. Știrbei 
Vodă, Șos. București-Târgoviște, 
Str. Viilor, Str. Șantierului, Bd. 
Mihai Eminescu, Șos. București 
- Târgoviște,  Str. Industriei, 
terminal „Oraș Buftea”.
Pe sensul spre Străulești 

(București): Șos. București-
Târgoviște, Bd. Mihai Eminescu, 
Str. Șantierului, Str. Viilor, Șos. 
București-Târgoviște, Str. Știrbei 
Vodă, Str. Cloșca, Aleea cu 
Brazi, Str. Independenței, Str. 
Horia, Str. Știrbei Vodă, Str. Iuliu 
Maniu, Str. Abator, Str. Vlăsiei, 
Str. Agricultori, Str. Milano, DJ 
602, DN7, Oraș Chitila, Șos. 
Banatului, Șos. Chitilei, Bd. 
Laminorului, Bd. Bucureștii 
Noi, terminal „Străulești”.
Stațiile de autobuz „Apusului”, 
situate pe Șos. Banatului (DN 7), 
pe ambele sensuri ale traseului 
liniei R469, vor fi suspendate.
Stația de autobuz „Drumul 
Ciocănești”, aferentă liniilor 
R402, R436 și R469, amplasată 
pe Șos. București-Târgoviște 
(DN 1A), în Orașul Buftea, pe 
sensul spre terminalul „Oraș 
Buftea”, va fi redenumită 
„Știrbei Vodă”.
Pe traseul modificat, autobuzele 
liniei R469 vor efectua opriri 
în stațiile comune cu cele ale 
liniei R402.
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Mai puține mijloace de transport pentru navetiști, mai multe 
alimente și medicamente pentru vârstnicii singuri 

Primăria la dispoziția cetățenilor, dezinsecția prioritară

Voluntari 
pentru seniori


