
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ARGEŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
CUI 4122426 

TEL/ FAX 0248/550150 

E-mail: primaria_stoenesti_arges@yahoo.com 

 

 

ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 vă 

informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani care se 

află singure la domiciliu fără niciun ajutor și care se 

deplasează greu la magazinele alimentare, vă puteți 

adresa la următoarele magazine și farmacii din zona 

Bădeni – Cotenești  

Iarca Bobi tel. 0723770665 / 0722270168,    

Pojală Alin tel. 0745425930,     

Ionescu Puiu tel. 0723239916,  

Iarca Bebe tel. 0723260710,  

Pietrăreanu Sorin tel. 0723861254 / 0248550182    

Arzoiu Cristian tel. 0722147700  

Farmacie Bădeni 0761141340  

unde puteți face comenzi pentru produse alimentare 

sau medicamente, ce vor fi livrate la domiciliu contra 

cost.    

Coordonator acțiune tel: 0722254764 

Președinte CLSU, 

Primar 

Marin Ion 
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ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 

vă informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani 

care se află singure la domiciliu fără niciun ajutor 

și care se deplasează greu la magazinele alimentare, 

vă puteți adresa la următorul magazin și farmacii 

din zona Piatra  

Lixandru Simina tel. 0745024577, 

Farmacie Stoenesti tel. 0720722084/ 

0756337144/ 0720722085    

unde puteți face comenzi pentru produse 

alimentare sau medicamente, ce vor fi livrate la 

domiciliu contra cost.    
Coordonator acțiune tel: 0722254764 

 
Președinte CLSU, 

Primar  

 Marin Ion 
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ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 vă 

informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani care se 

află singure la domiciliu fără niciun ajutor și care se 

deplasează greu la magazinele alimentare, vă puteți 

adresa la următoarele magazine și farmacii din zona 

Stoenești  

Chingaru Ionel tel. 0727890130,    

Gigel Darie  tel. 0728864204,     

Luca Cristinel  tel. 0722149387,  

Farmacie Stoenesti tel. 0720722084/ 

0756337144/ 0720722085    
unde puteți face comenzi pentru produse alimentare 

sau medicamente, ce vor fi livrate la domiciliu contra 

cost.    

Coordonator acțiune tel: 0722254764 

Președinte CLSU, 

Primar  

 Marin Ion        
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ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 vă 

informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani care se 

află singure la domiciliu fără niciun ajutor și care se 

deplasează greu la magazinele alimentare, vă puteți 

adresa la următorul magazin și farmacii din zona 

Slobozia  

Oancea Irinel tel. 0760288055,    

Farmacie Stoenesti tel. 0720722084/ 

0756337144/ 0720722085    
unde puteți face comenzi pentru produse alimentare 

sau medicamente, ce vor fi livrate la domiciliu contra 

cost.    

Coordonator acțiune tel: 0722254764 

 

Președinte CLSU, 

Primar  

 Marin Ion 
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ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 vă 

informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani care se 

află singure la domiciliu fără niciun ajutor și care se 

deplasează greu la magazinele alimentare, vă puteți 

adresa la următoarele magazine și farmacii din zona 

Valea Bădenilor catun Rudari  

Durleci Mugurel tel. 0733146827, 

Racolțea Viorel (Țugui) tel. 0732562342,   

Farmacie Stoenesti tel. 0720722084/ 

0756337144/ 0720722085    
unde puteți face comenzi pentru produse alimentare 

sau medicamente, ce vor fi livrate la domiciliu contra 

cost.    

Coordonator acțiune tel: 0722254764 

 

 

Președinte CLSU, 

Primar  

 Marin Ion 
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ANUNȚ 

IMPORTANT 
 

Conform Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 vă 

informăm persoanele cu vârsta peste 65 de ani care se 

află singure la domiciliu fără niciun ajutor și care se 

deplasează greu la magazinele alimentare, vă puteți 

adresa la următoarele magazine și farmacii din zona 

Valea Bădenilor  

Mimi Ilinu tel. 0725891353, 

Enescu Sorina tel. 0787771012 

Farmacie Stoenesti tel. 0720722084/ 

0756337144/ 0720722085    
unde puteți face comenzi pentru produse alimentare 

sau medicamente, ce vor fi livrate la domiciliu contra 

cost.    

Coordonator acțiune tel: 0722254764 

 

 

Președinte CLSU, 

Primar  

 Marin Ion               


