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Dragi medieșeni,  
 
 
 
  Vă fac cunoscut faptul că de vineri și până astăzi a crescut 
considerabil numărul cetățenilor care s-au întors din străinătate. 
Dacă la sfârșitul săptămânii trecute erau  171 de persoane, astăzi 
avem deja 265 de medieșeni care s-au întors acasă.  Tuturor 
acestora le recomand în continuare să rămână în izolare la domiciliu 
și să sune, în caz de nevoie, la Direcția de Asistență Socială la 
numerele de telefon făcute public.  

Pentru prevenirea răspândirii și contaminării cu noul 
Coronavirus, la nivelul Administrației Publice locale am luat o nouă 
serie de măsuri. Astfel, vă informez că: 

 
Am convocat de îndata o Sedință Extraordinară a Consiliului 

Local ce va avea loc mâine, 24 martie și care va avea pe ordinea de 

zi următoarele subiecte: 

a. Reducerea substanțială a numărului de curse efectuate de 

către Sc Meditur SA pe raza municipiului Mediaș și în satul 

aparținător Ighișu Nou, începand cu data de 25 martie  2020. 

Acest program va fi respectat  pe toată durata stării de 

urgență.  

Așa cum am mai declarat ținem  cont de programul de lucru 

al angajatorilor din oraș care încă iși desfășoară activitatea în 

această perioadă. În același timp, am sistat cursele spre și 

dinspre market-urile de la ieșirea din oraș. Îi îndemn pe 

cetățeni să se aprovizioneze de la magazinele de cartier 

pentru a evita deplasările lungi.  
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b. Un alt punct pe ordinea de zi este rectificarea bugetară. Vom 

aloca fonduri către Direcția de Asistență Socială și către 

Serviciul pentru Situații de Urgență cu scopul a-i ajuta pe 

medieșenii aflați în izolare la domiciliu, dar și pentru 

achiziționarea de alimente și materiale necesare în această 

perioadă, precum dezinfectanți, măști sau echipamente de 

protecție.  

 
 

 

 
       Primar, 
      Gheorghe Roman 
 


