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Reprezentanții 
Primăriei Pitești au 

adus bucuria în 46 de 
familii monoperantale 
care beneficiază de 
venitul minim grantat, 
oferindu-le coșuri cu 
alimente necesare 
preparării bucatelor în 
zilele de sărbătoare ce 
vor veni.  M.Sandu

Astfel, 46 de familii 
aflate în evidența Direc-
ției de Asistență Socială 
a Municipiului Pitești, ca 
familii monoparentale 
ce beneficiază de veni-
tul minim garantat, s-au 
bucurat de un „coș de 
Sărbători”. Acestea con-
țineau pachete de car-
ne, produse din carne, 

produse de panificație și 
dulciuri pentru masa de 
Crăciun și de Anul Nou, 
în valoare de 300 de lei 
pentru fiecare familie.  
Produsele din carne și 
de panificație provin 
de la producători locali, 

iar în procesul de selec-
ție al celor ce au primit 
acest ajutor a fost luat în 
considerare și aspectul 
frecventării cursurilor 
școlare de către copiii 
din familiile aflate în di-
ficultate, anunță Primă-

ria Pitești.  „Ne dorim 
să ajutăm cât mai mulți 
piteșteni, să facem feri-
ciți cât mai mulți copii 
prin gesturi firești! Sunt 
cadouri care vin din par-
tea comunității pentru 
dumneavoastră, familii 
pe care viața le-a supus 
la încercări! Continuăm 
să monitorizăm cazurile 
cu probleme din oraș și 
să facem tot ce putem 
pentru a vă îmbunătăți 
nivelul de trai, iar, în mo-
mente speciale de sărbă-
tori, să contribuim pen-
tru ca și dumneavoastră 
să simțiți bucuria unui 
cadou, la fel ca toți cetă-
țenii. 

Vă dorim Sărbători 
Fericite, cu bucurie 

și liniște sufletească, 
în sănătate și armo-
nie!“, au fost urările 
primarului Piteștiu-
lui pentru cei care 
au primit coșurile 

cu bunătăți.

138 cazuri noi 
de coronavirus
Luni au fopst raportate 

138 cazuri noi de corona-
virus în județul Argeș, cu 88 
mai multe față de duminică, 
atunci când erau înregistrate 
numai 50 de cazuri noi. Creș-
terea este într-un procent 
mare având în vedere că 
rezultatele pozitive au venit 
în urma a 256 teste. A rămas 
neschimbat numărul decese-
lor cauzate de infectarea cu 
virusul Sars CoV-2.  M.S.

Instituția Prefectului Argeș 
anunța că situația epidemi-
ologică din județ se prezintă 
astfel: persoane aflate în ca-
rantină instituționalizată: 1; 
persoane ieșite din carantină 
instituționalizată: 1.498; per-
soane aflate în izolare/caran-
tină (anchetă epidemiologică): 
3.583, dintre care 1.457 în ca-
rantină la domiciliu și 2.126 
în izolare; persoane ieșite 
din izolare/carantină (anche-
tă epidemiologică): 32.676; 
persoane internate în spital: 
359 (ieri  371); persoane in-
ternate la ATI: 44 (ieri 49); 
persoane vindecate: 14.997 
(ieri 14.931); persoane dia-
gnosticate pozitiv: 17.631 (ieri 

17.493); cazuri nou confirma-
te, în ultimele 24 de ore: 138 
(ieri 50); număr teste efectua-
te în spitalele publice: 72.404 
(dintre care 256 în ultimele 24 
de ore și 816 de la ultima ra-
portare); persoane decedate 
de la începutul pandemiei: 508 
(ieri 508).

Datele despre incidența pe 
localități, prezentate sub for-
ma unei hărți interactive, sau 
prin grafice, precum și multe 
alte informații utile, despre 
situația epidemiologică și 
despre măsurile de prevenire 
a răspândirii virusului SARS-
CoV-2, sunt disponibile ac-
cesând site-ul: https://www.
covidarges.ro/

Coeficientul infectărilor cu-
mulate la 14 zile, raportate la 
1.000 de locuitori era ieri 3,09, 
în Argeș. Până ieri, pe teritoriul 
României, au fost confirmate 
593.783 de cazuri de persoane 
infectate cu noul coronavirus 
(COVID – 19). 501.896 de paci-
enți au fost declarați vindecați. 
În urma testelor efectuate la 
nivel național, față de ultima 
raportare, au fost înregistrate 
ieri 2.489 cazuri noi de per-
soane infectate cu SARS – CoV 
– 2 (COVID – 19), acestea fiind 
cazuri care nu au mai avut an-
terior un test pozitiv.

Primăria Pitești a oferit

COȘURI CU BUNĂTĂȚI 
pentru 46 de famili


