
So
ci

al
-P

ub
lic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
Zi

le
i-

pa
g.

12
Lu

ni
,5

oc
to

m
br

ie
20

20

Nou val de creşteri cu infectări COVID-19!
Se pare că perioada de relaxare a trecut şi ne

aşteaptă un nou val cu număr mare de cazuri de
coronavirus. Observăm, de la o zi la alta, că numărul
pacienţilor infectaţi este tot mai mare. În Argeş,
duminică au fost raportate 23 de cazuri noi, iar
numărul total al celor infectaţi a ajuns la 5587 cazuri,
fiind cu 20 mai multe faţă de sâmbătă când erau doar
3 cazuri noi. La nivel national situaţia este
îngrijorătoare! În urma testelor efectuate în România,
fa-ă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.835 de
cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2
(COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut
anterior un test pozitiv. Ieri, pe teritoriul României, au
fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane
infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). M.S.Ieri, 4 octombrie a.c., ora 9.00, potrivit datelor furnizatede Direc.ia de Sănătate Publică Argeș, Institu.ia Prefectului– Jude.ul Argeș informează că situa.ia epidemiologică se pre-zintă astfel:-persoane aflate în carantină: 0;-persoane ieșite din carantină (instituţionalizată): 1 493;-persoane aflate în izolare (anchetă epidemiologică): 461,din care 260 în carantină la domiciliu și 201 în izolare (cu11 mai multe, fa.ă de ultima raportare- 450);-persoane ieșite din izolare (anchetă epidemiologică): 11955 ( la fel ca la ultima raportare – 11 955) ;-persoane externate din spital: 5 035 ( cu 10 mai multe, fa.ăde 5 025 de la ultima raportare);-persoane internate în spital: 166 (cu 5 mai pu.ine, fa.ă deultima raportare - 171);-persoane internate la ATI: 19 (cu 3 mai pu.ine, faţă de ra-portarea precedentă - 22);-persoane vindecate: 5 155 (cu 5 mai multe, fa.ă de ulti-ma raportare – 5 150);-persoanediagnosticatepozitiv:5587(maimultecu23 fa.ăde ultima raportare – 5 564);-persoane pozitive la retestare: 2 ;-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore : 23 ;-persoane decedate de la începutul pandemiei: 231 (ace-lași număr ca la ultima raportare-231).

EmanuelSoare,pro-rector la UniversitateaPiteşti s-a înscris pe14 februarie 2019 înPNL Argeș. În decem-brie 2019 a fost des-emnat prefect al jude-ţului. În ședin.a de Gu-vern din data de 7 au-gust, au fost emise ho-tărârile de încetare amandatelorprefectuluijude.ului Argeș, Ema-nuel Soare și subpre-fectului Adrian Bughiu(care între timp a tre-cut de la ALDE la PSD).În aceeaşi zi a fost des-emnat, temporar, sub-prefect cu atribuţii deprefect, fostul subpre-fect al Capitalei, Cor-neliu Cîrstea, argeşeande origine. Măsura eranecesară dat fiind căEmanuel Soare a in-

trat, oficial, în campa-nie electorală iar în ca-litate de prefect dom-niasaarfitrebuitsăfieapolitic. La alegerile deduminică, 27 septem-brie, Emanuel Soare acandidat pentru func-ţia de preşedinte alConsiliului JudeţeanArgeş. A pierdut în faţalui Ion Mînzînă care aobţinut 103.958 vo-turi, adică 42%, Ema-nuel Soare fiind pe lo-cul II cu 69.951 voturi,adică 28.36% din su-fragii, urmat de AdrianCârstea de la AlianţaUSR -Plus cu 23.453voturi şi un procent de9.51%. La consilieri ju-deţeni a câştigat totPSD cu 110.886 voturi,având un procent de44.78% care îi asigurămajoritatea, pe cândPNL a obţinut 70.118,adică 28,32%.

Prefectul Soare s-a întors!
Avem din nou, prefect desemnat prin hotărâre de Guvern, în

Argeş! Este vorba tot de Emanuel Soare, vechiul prefect, cel care
a deţinut funcţia înainte de alegerile locale. Reprezentantul
Guvernului în judeţ şi-a încetat mandatul în luna august, atunci
când a intrat, oficial, în campanie electorală, candidând pentru
funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş. M.Sandu

În ședin-a de Guvern de joi, a fost
dată hotărârea „privind exercita-
rea, cu caracter temporar, în con-
di-iile legii, a func-iei publice de

prefect al jude-ului Argeș de
către domnul Soare Emanuel”.
Altfel spus, acesta a revenit pe

funcţia deţinută înainte de a can-
dida. Se spune că a fost desmenat
„cu caracter temporar” pentru că
se pregăteşte să candideze la ale-

gerile parlamentare.


