
 
ROMANIA  

JUDETUL  ILFOV 
PRIMARIA COMUNEI  CORBEANCA 

CABINET PRIMAR 
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 Avand in vedere: 

- Decretul PRESEDINTELUI ROMANIEI privind instituirea starii de 
urgent ape teritoriul Romaniei, publicat in MO 

- ORDONANTA MILITARA NR.2/21.03.2020, publicata in MO 
- Procesul verbal nr înregistrare: 4179/13.03.2020 
- Procesul verbal nr înregistrare: 4502 /23.03.2020 

 
INSTITUTIA PRIMARULUI,  

emite urmatorul 
 

C O M U N I C A T 
 
     Inca de la aparitia pandemiei cu coronavirus COVID-19 si pentru 
limitarea raspandirii efectelor acesteia pe teritoriul Romaniei dar si pe raza 
localitatii comunei Corbeanca, judet Ilfov, primarul comunei-Valeriu 
Anton in calitate de presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de 
Urgenta, a luat urmatoarele masuri: 
I. Analizarea in concret a situatiei in comuna Corbeanca determinata de 
eventuala infestare a cetatenilor cu coronavirus ori a persoanelor 
autoizolate, pe baza informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica 
a Judetului Ilfov; 
II.Identificarea spatiilor  pe care Primaria Comunei Corbeanca le poate 
pune la dispozitia persoanelor in vederea carantinarii persoanelor venite din 
zonele afectate de coronavirus; 
III.Convocarea de indata a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, in 
datele de 13 si 23.03.2020; 
IV. Asigurarea transparentei tuturor masurilor dispuse de catre Comitetul 
Local pentru Situatii de Urgenta si conducerea Primariei; 
V. Luarea masurilor pentru prevenirea/gestionarea/limitarea efectelor 
raspandirii infectiei cu coronavirus pe teritoriul comunei Corbeanca.  

Dintre acestea enumeram: 
-limitarea accesului publicului in incinta primariei Corbeanca cu 
exceptia la serviciul de registratura si Compartimentului Taxe si 
Impozite locale inca din data de 12.03.2020; 



-Asigurarea masurilor de protectie si siguranta a tuturor functionarilor 
din Institutie cu masti si manusi, dezinfectanti; 
-limitarea numarului de curse a transportului public local, 
dezinfectarea mijloacelor de transport si a statiilor de calatori; 
-Interzicerea organizarii si desfasurarii oricaror fel de manifestatii 
care implica un numar mare de persoane; Reprezentantilor cultelor 
religioase de pe raza comunei aducanduli-se la cunostinta interdictia 
organizarii unor astfel de manifestari; 
-verificarea indeplinirii masurilor/interdictiilor legale dispuse la nivel 
national pentru unitatile comerciale de pe raza comunei Corbeanca; 
-facilitarea posibilitatilor de informare a persoanelor  in regim de 
autoizolate la domiciliu pentru o mai buna comunicare cu Primaria 
Comunei Corbeanca si Politia Locala Corbeanca; 
-asigurarea in continuare a unui climat de siguranta si ordine publica 
in vederea preintampinarii de acte infractionale pentru aceasta 
perioada precum si verificarea respectarii interdictiei de parasire a 
domiciliului a persoanelor aflate in autoizolare sau carantinare pe 
teritoriul comunei Corbeanca; 
- s-a dispus dezinfectarea tuturor spatiilor publice si atunci cand se va 
putea permite din punct de vedere meteo si a strazilor din Comuna 
Corbeanca; 
VI.Identificarea modalitatilor de sprijin de catre Consiliul Local 
Corbeanca, a persoanelor asa cum sunt ele definite la art.8 alin.(1) din 
Ordonanta militara nr.2/21.03.2020. 
VII.Incepand cu data prezentului comunicat se intreprind demersuri 
pentru identificarea si evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de 
ani fara sustinatori sau alta forma de ajutor si asigurarea sprijinului 
acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor de 
pe raza comunei noastre. 
Actualizarea si raportarea saptamanala la centrul judeteann Ilfov de 
coordonare si conducere a interventiei asa cum este prevazut in art.8 
alin.(1) si alin.(2) din Ordonanta militara nr.2/21.03.2020. 
VIII. Asigurarea continuitatii indeplinirii tuturor masurilor de 
prevenire/combatere/gestionare si limitare a efectelor infectiei cu 
coronavirus, pana la incetarea decretarii starii de urgenta; 
 
Prezentul comunicat va fi postat pe site-ul primariei comunei  
Corbeanca si la avizierul primariei comunei Corbeanca. 
 

Primar, 
Anton Valeriu 


