
COMITETUL  LOCAL  PENTRU SITUATII DE URGENTA  APAHIDA 

 NR. 10647 / 14 aprilie 2020  

  

                                                COMUNICAT  

  

Avand in vedere perioada  17 - 21 aprilie 2020  sarbatorirea Pastelui de 
catre confesiunile religioase de pe raza Comunei Apahida, in consonanta cu 
sedinta CLSU Apahida nr. 10500 din 09.04.2020 si Comunicarea Prefectului 
Judetului Cluj nr. 4277/13.04.2020 catre Arhiepiscopia Vadului Feleacului si 
Clujului si Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului  va comunicam 
urmatoarelele: 

1.     La sedinta de lucru s-a stabilit ca ,, Sfintele Paste’’  sa fie distribuite la 
domiciliul credinciosilor de catre Parohiile Ortodoxe, Catolice  si 
confesiunile religioase de pe raza Comunei Apahida . Parohiile ortodoxe 
au stabilite echipe de lucru conform unui program pentru distribuirea 
Pastelui 2020 pe satele component ( In anexa se poate vedea programul 
pentru: Parohia Ortodoxa  nr. 1 si nr. 2  Apahida, Parohia Ortodoxa 
Sannicoara si Parohia Ortodoxa Dezmir ) 

2.     Persoanele acreditate sa distribuie pastele credinciosilor  vor purta 
masca si manusi de protectie,vor avea un halat distinct sau combinezon 
de protectie, vor distribui pastele pastrand distanta sociala necesara de 
minim 1.5 m  la locul de distribuire a materiei pascale, vor avea grija  sa 
nu formeze grupuri mai mai de 3 persoane in locurile special desemnate 
pentru distribuirea pastelor . 

3.     Distribuirea materiei pascale in zona blocurilor este afisata in anexa 
pentru APAHIDA . PAROHIA NR. 1 VINERI  si SAMBATA 17-18 aprilie  
2020  PAROHIA NR. 2 ,SAMBATA 18 APRILIE 2020 . 

4.     Distribuirea materiei pascale pentru SANNICOARA- SAMBATA 18 
aprilie 2020 intre orele 16.00 -19.00 ( inclusiv Ansamblul ESTIMO ). 



5.     Distribuirea materiei pascale la DEZMIR  -SAMBATA 18 aprilie 2020 
intre orele 12.00-18.00 

6.     Parohiile Ortodoxe si Catolice de pe raza satelor Pata, Corpadea 
Cimpnenesti,  Bodrog, Subcoasta se vor organiza  identic pastrand 
conditiile de siguranta si protectie adecvate distriubuirii Pastelui in ziua 
de SAMBATA 18 aprilie 2020. 

  

Avand in vedere aceasta desfasurare a actiunii de distribuire a materiei 
pascale pe parcursul celor 2 zile  vineri, sambata 17-18 aprilie 2020 in zonele 
satelor Apahida, Sannicoara, Dezmir unde numarul de enoriasi este foarte mare in 
zona blocurilor, va rugam sa asigurati  echipajele  necesare pastrarii ordinii si 
disciplinei publice pentru respectarea conditiilor impuse de catre Ordonantele 
Militare in vigoare, 

  

  

                   Presedintele  C.L.S.U. Apahida  

                                    Primar 

  

                            FATI GRIGORE  

 


