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COViD-19
S-a redus activitatea în justiţia argeşeană

Activitatea cu publicul
în instituţiile argeşene se

restrânge tot mai mult
din cauza numeroaselor

cazuri de coronavirus. 

la

În cadrul Adunării Generale a
Judecătorilor s-a hotărât, cu

majoritate, restrângerea acti -
vităţii în perioada 24 noiem -
brie – 08 decembrie 2020, in -
clusiv, timp în care vor fi solu -
ţionate doar cauzele urgente.  

De
ieri,Restaurantele şi cafenelele,

închise 14 zile!
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Argeş, condus de prefectul Emanuel Soare, s-a

întrunit luni în şedinţă extraordinară. 
Membrii comitetului au adoptat

hotărârea nr. 60, prin care s-a
decis impunerea, pe tot teritoriul
judeţului, a unor măsuri de pre-
venire şi limitare a îmbolnăviri-

lor cu virusul SARS-CoV-2. 

Examenele auto cu probleme  
de igiEnă!

La Câmpulung

Săptămâna trecută, la Câmpu-
lung, s-a desfăşurat examenul 
de obţinere a permisului de 
conducere, atât pentru amato-
ri cât şi pentru profesionişti.

Pentru că situaţia din punct de vedere epide-
miologic nu este una bună, am încercat să

vedem cum se desfăşoară această activitate, 
în care, examinatorul, dar şi persoanele exami-
nate, se află în mare pericol de a se îmbolnăvi.  
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