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Stația de epurare a apei de la 
Săftica e gata!

La Snagov, plățile 
electronice prin intermediul 
Ghișeul.ro sunt funcționale 
și au trecut cu brio faza 
testelor, astfel încât un 
număr mare de cetățeni 
au efectuat deja plăți 
prin intermediul acestui 
serviciu. Pentru cei care 
nu știu încă, pe site-ul 
www.primaria-snagov.
ro, în meniul principal se 
află submeniul ghișeul.
ro, care duce către site-ul 
în cauză, unde vă puteți 
înregistra ca persoane 
fizice. Persoanele juridice 
care doresc să efectueze 

plata taxelor utilizând acest 
serviciu vor transmite un 
email la adresa ghiseul@
primaria-snagov.ro 
cu datele companiei 
(nume firma, CUI, e-mail 
și telefon contact) 
pentru crearea contului, 
credențialele de acces 
la cont fiind transmise 
automat la adresa de mail 
comunicată.

Forfotă mare la noua 
stație de epurare, din 
Săftica. Reprezentanții 
Societății Apă Canal Ilfov 
au făcut ultimele probe, 
iar procedura de predare 
s-a încheiat. ”Toate 
străzile din comună, 
acolo unde s-au finalizat 
lucrările, vor beneficia 
de canalizare. Stația are 
capacitatea de a prelua 
de la 1.500-2.000 de 
gospodării. Mare parte 
din branșamente s-au 
făcut, și sperăm ca ACI 
să facă restul, probabil 

mai puțin de 100. Din 
cauza unor avize care 
au întârziat, nu am putut 
să terminăm aceste 
proceduri de acum 
câteva luni. Acum se pot 
semna contractele cu 
operatorul”, a anunțat 
Primăria Balotești.

Ghiseul.ro și la Snagov

Potrivit Anexei 1 a ho-
tărârii de guvern, pentru 
județul Ilfov s-au reparti-
zat 32 de milioane de lei 
pentru plata cheltuielilor 
de funcționare ale:
 Consiliului Jude-

țean Ilfov – 10 milioane 
lei,
 orașul Popești- 

Leordeni - 2 milioane lei,
  c o m u n a 

Mogoșoaia - 1.750.000 
lei,

 comuna Snagov - 
1,1 milioane de lei,
 comuna Petră-

chioaia - 1 milion lei,
 câte 850.000 

lei pentru Cernica și 
Domnești,
 câte 800.000 lei 

pentru Vidra și Nuci,
 comuna Găneasa 

- 750.000 lei,
 câte 700.000 

lei - pentru Măgurele și 
Afumați,

  c o m u n a 
Ștefăneștii de Jos - 
650.000 lei,
 câte 600.000 lei - 

Grădiștea și Copăceni,
 Chitila a primit 

550.000 lei,
 câte 500.000 lei 

pentru Bragadiru, Buftea, 
Pantelimon, 1 Decembrie, 
Ciolpani, Gruiu, Jilava, 
Moara Vlăsiei și Periș,
 câte 450.000 lei 

pentru Voluntari, Cioro-

gârla, Clinceni, Corbean-
ca, Cornetu și Glina,
 câte 400.000 lei 

pentru Brănești și Dascălu,
 comuna Dobroești 

- 300.000 lei.
Pentru finanțarea 

cheltuielilor  necesare 
asigurării activității de 
asistență socială și de 
protecție a copilului, pen-
tru luna noiembrie 2020, 
s-au alocat județului Ilfov 
2.176.000 lei.

Ajutor guvernamental de peste 876 milioane lei pentru unele 
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
 Pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, Consiliul Județean Ilfov a 
primit 10 milioane de lei, iar 33 de UAT-uri din județ au primit 12 milioane 
de lei, în funcție de necesități  Pentru finanțarea cheltuielilor necesare 
asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru 

noiembrie 2020 s-au alocat pentru Ilfov 2.176.000 lei
Guvernul României a aprobat, în ședința din 
17 decembrie 2020, alocarea a peste 876 
de milioane de lei din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2020, unor unități/
subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru 
finanțarea cheltuielilor de funcționare până 
la sfârșitul anului 2020, precum și pentru 
finanțarea cheltuielilor necesare asigurării 
activității de asistență socială și de protecție a 
copilului, pentru luna noiembrie 2020.

Biserica, 
Armata și 
Academia 
Română ocupă 
primele locuri 
în ceea ce 
privește gradul 
de încredere 
acordat 
de români, 
potrivit primului 
barometru al vieții 
religioase din România. 
Potrivit analizei, pe 
locul IV se situează 
Primăria, cu 43% din 
voturi (11% - foarte multă; 
32% - multă); Poliția, 
cu 41,1 (11,4% - foarte 
multă; 29,7% - multă) 

și Ministerul Sănătății, 
cu 34% (6,3% - foarte 
multă; 27,7% - multă). 
Guvernul (13,7%), 
Parlamentul (9,5%) și 
partidele politice (9,1%) 
ocupă ultimele locuri în 
ceea ce privește gradul 
de încredere al românilor, 
relevă cercetarea.

Topul încrederii

La solicitarea 
Ministerului Sănătății, 
Guvernul României 
a aprobat, pe 17 
decembrie 2020, 
hotărârea pentru 
modificarea HG 
1.031/2020 privind 
aprobarea Strategiei 
de vaccinare împotriva 
COVID-19 în România. 
Actul normativ 
prevede ca normele 
privind autorizarea, 
organizarea și 
funcționarea centrelor 
de vaccinare împotriva 
COVID 19 să fie stabilite 
prin ordin comun al 
Ministrului Sănătății, al 
Ministrului Afacerilor 
Interne, al Ministrului 
Apărării Naționale și al 
Ministrului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării 
și Administrației, cu 
respectarea legislației 
în vigoare aplicabile 
domeniilor respective.

Conform documen-
tului, centrele de vacci-
nare împotriva COVID 
19, altele decât cele din 
cadrul unităților sanita-
re, vor funcționa, în scop 
profilactic, ca structuri fă-
ră personalitate juridică în 
coordonarea Ministerului 
Sănătății, pentru asigura-
rea imunizării populației. 
Locația centrelor de vac-
cinare împotriva  COVID 
19 se va stabili prin or-
din al ministrului Sănătă-
ții cu consultarea autori-
tăților administrației pu-
blice centrale și locale. 
Fondurile necesare orga-
nizării și funcționării cen-

trelor de vaccinare se su-
portă din bugetele institu-
țiilor și ministerelor impli-
cate, conform activităților 
în responsabilitate, prevă-
zute în Strategie.

Sosesc primele 
doze de vaccin, 
pentru români

Primele doze de vac-
cin anti-COVID ar putea 
ajunge în România în-
tre Crăciun și Revelion. 
”Va fi o tranșă simboli-
că”, a anunțat coordona-
torul campaniei de vacci-
nare. ”Este vorba de pâ-
nă în 10.000 de doze, din 
care vor putea fi vaccinați 
5.000 de oameni”, a de-
clarat coordonatorul cam-
paniei de vaccinare în 
România, medicul Vale-
riu Gheorghiță. El a fă-
cut aceste precizări du-
pă ce Comisia Europeană 

a anunțat că Agenția Eu-
ropeană pentru Medica-
mente ar urma să aprobe 
în 23 decembrie vaccinul 
Pfizer/BioNTech, primul 
vaccin anti-COVID pentru 
uz în Uniunea Europeană.

”Dacă autorizația 
va fi eliberată pe 23 de-
cembrie, probabil că între 
Crăciun și Anul Nou vor 
fi livrate primele doze de 
vaccin în România și vom 
putea începe efectiv acti-
vitatea de vaccinare des-
tinată în primul rând per-
sonalului medical din spi-
talele din linia întâi”, a mai 
spus Valeriu Gheorghiță. 
Potrivit medicului militar, 
în luna ianuarie România 
ar urma să primească al-
te 600.000 de doze, ca-
re ar permite vaccinarea 
anti-COVID a 300.000 de 
persoane, iar ”cantitatea 
va crește de la o lună la 
alta”.

Medicul Gheorghiță 
s-a referit și la centrele de 
vaccinare din România. 
”Prefer să fie mai puține 
centre și mai bine orga-
nizate, decât mai multe 
centre mici, cu personal 
puțin, care să funcționeze 
cu dificultate”, a explicat 
coordonatorul campaniei 
de vaccinare în România.

Vaccinarea va 
fi voluntară și 
gratuită!

Țara noastră își pro-
pune să vaccineze 60%-
70% din populație - în jur 
de 13 milioane de români 
- împotriva COVID-19, în 
primele 6 luni ale campa-
niei de vaccinare, susținea 
recent Valeriu Gheorghiță. 
”Dacă vom avea 60-70% 
din populație imunizată, 
putem asigura începu-
tul sfârșitului pandemiei. 
Vom putea să ne întoar-
cem la viața și normalita-
tea pe care o știam”, de-
clara medicul. Vaccinarea 
împotriva COVID-19 va fi 
voluntară și gratuită.

Nu în ultimul rând, 
a fost creat site-ul oficial 
https://vaccinare-covid.
gov.ro/ care conține toate 
informațiile de care este 
nevoie și care există des-
pre vaccin, până în acest 
moment.

A fost aprobată Strategia de vaccinare 
împotriva COVID-19


