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Ieri la prânz, în Sala de
Spectacole a Centrului

Cultural Mioveni, a avut loc
ceremonia de constituire a
noului Consiliu Local Mioveni
și depunerea jurământului de
către primar și consilierii
locali. S.M.Întrucât restric.iile în vigoare laacest moment impun participareaunui număr limitat de persoane, însală nu au fost prezenţi decât ofi-cialităţile, locuitorii oraşului şi cei in-teresaţi, putând urmări live des-fășurarea evenimentului, pe paginaoficială de facebook a Primărieiorașului Mioveni sau pe pagina ofi-

cialăaprimaruluiIonGeorgescu.Edi-lul oraşului a fost susţinut din sală laacestevenimentdefamilie,soţie, feteşinepoţică,darşidefostulpreşedintealPSDArgeşşialCJArgeş,ConstantinNicolescu, de primarii de la Mărăci-neni, Albota, Ştefăneşti, de primarulPiteştiului , de mai mulţi deputaţi şidemaimulicandidaţi lafuncţiilepar-lamentare, laalegeriledindecembrie.
Primarul Ion Georgescu

a fost ales la alegerile
locale cu o majoritate
covârşitoare, neavând
practic rival la această

funcţie.

Deşi la nivel naţional
numărul de cazuri noi a

crescut enorm, fiind 5.343
cazuri noi, la nivel judeţean
cifrele indicau ieri o scădere
faţă de ultima raportare. Au
fost raportate 48 cazuri noi, cu
17 mai puţine ca marţi. Asta a
dus şi la scăderea
coeficientului infectărilor
cumulate la 14 zile, raportate
la 1.000 de locuitori, la 0,91,
de la 0,94.M.SInstitu.ia Prefectului Argeș in-formacă,situa.iaepidemiologicădinjude. se prezenta ieri astfel:-persoane aflate în carantină in-stitu.ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantinăinstitu.ionalizată: 1493;

-persoane aflate în izolare/ca-rantină (anchetă epidemiologică):1409, dintre care 712 în carantinăla domiciliu și 697 în izolare;-persoane ieșite din izolare/ca-rantină (anchetă epidemiologică):13353;-persoane internate în spital: 428(marţi 410);-persoane internate la ATI: 31(marţi 29);-persoanevindecate:5669(marţi5629);-persoane diagnosticate pozitiv:6627 (marţi 6579);-cazuri nou confirmate, în ulti-mele 24 de ore: 48 (marţi 65);-numărtesteefectuateînspitalelepublice: 50125 (dintre care 641 înultimele 24 de ore);

-persoane decedate de la înce-putul pandemiei: 261 (marţi 261).Până a ieri, 28 octombrie, pe te-ritoriulRomâniei,aufostconfirmate222.559 de cazuri de persoane in-fectate cu noul coronavirus (COVID– 19).159.855 de pacien.i au fost de-clara.i vindeca.i.
În urma testelor efec-
tuate la nivel na)ional,

fa)ă de ultima raportare,
au fost înregistrate

5.343 cazuri noi de per-
soane infectate cu SARS
– CoV - 2 (COVID – 19),

acestea fiind cazuri care
nu au mai avut anterior

un test pozitiv.

Primarul şi consilierii din
Mioveni, au depus jurământul

48 cazuri noi de COVID-19


