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S-a conﬁrmat boala la un bărbat din Ţiţeşti

Încă un
pacient
cu gripă!
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90% din
înmatriculările
auto,
importuri SH

Un italian, două
goluri pentru
Unirea Bascov

12

pagina

pagina

4

2

Cotidian fondat de Marilena
Baraţă şi Constantin Neguţ în 1994

12 pagini

2 lei
Anul XXIV Nr. 7127
Marţi, 13 februarie 2018

Cotidian independent al judeþului Argeº
- Mai citiţi -

Tinerii, tentaţi să
lucreze fără forme
legale
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Argeş împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeş au reînnoit un protocol de
colaborare, care a fost încheiat
anii trecuţi, privind colaborarea în
cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în
muncă“ pentru perioada 2016 2020.
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Doina Bascovului, în
semiﬁnală la „Duelul
Ansamblurilor“
Ansamblul Doina Bascovului,
al Casei de Cultură Adriana Trandaﬁr, a participat, ieri, la „Duelul
Ansamblurilor“, care a avut loc în
emisiunea La Măruţă, la Pro TV.
Ei au concurat pentru semiﬁnale
cu un ansamblu similar, din
Breaza. Doina Bascovului a fost
susţinut de interpretul Florin Vasilică, iar celălalt, de interpreta
Nico.
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Tragedie la Poiana Lacului!

Mamă a 7 copii,
moartă la pădure
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Tîlhăroaica nu a fost
identiﬁcată
Duminică, în jurul prînzului, un
grup mare de femei de etnie romă,
vreo 8 la număr, după cum spun
martorii, au vrut să fure dintr-un
magazin situat pe strada Exerciţiu.
Patronul în vîrstă de 70 de ani a
vrut să le scoată afară, ﬁind atacat
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de una dintre ele.

Piaţa va deveni
adăpost pentru
oamenii străzii
Există şi o altă categorie de
oameni ai străzii care ajung la
Municipal şi nu pot ﬁ controlaţi:
cei care sar gardul noapte de
noapte şi se refugiază la subsolul
spitalului. În proiectul de buget al
acestui an, am prevăzut construirea acestui adăpost pentru oamenii străzii în fosta Piaţă Grui.
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Femeia era moartă cînd a fost preluată de echipajul medical

O nenorocire s-a abăut, ieri, asupra unei familii din comuna poiana Lacului. O femeie
în vîrstă de 36 de ani, mamă a 7 copii, a murit după ce a căzut un copac peste
ea, în pădure. Ca o ironie a sorţii, cel care a tăiat copacul este chiar
concubinul femeii şi tatăl copiilor. Rudele au încercat să o salveze,
pornind cu căruţa în întîmpinarea ambulanţei. Din nefericire, cînd
echipajul TiM a preluat victima, aceasta era moartă.

După un accident rutier,

A scăpat cu
viaţă, nu şi
de dosar
Un accident rutier petrecut,
duminică seară, în Mioveni,
în apropiere de poarta 9 a
Uzinei Dacia Renault, s-a
soldat cu pagube serioase şi
un dosar penal. Şoferul a
scăpat cu viaţă, după un salt
spectaculos cu maşina, însă
riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani, dacă
va ﬁ găsit vinovat.

Judecat dincolo
de moarte

Pentru triplul
omor din noaptea
de 13 spre 14 aprilie
2016, Pavel Laurenţiu Durleci fusese
condamnat, în septembrie 2017, de Tribunalul Argeş, la
închisoare pe viaţă şi
la plata a 340.000 de
euro. Acesta s-a sinucis în penitenciar. Deşi este mort, Curtea
de Apel Piteşti, unde
se judecă apelul la
procesul triplului asasinat, a cerut documentele medicale de
la penitenciar,
în ceea ce-l
priveşte
pe fostul
deţinut.
pagina 3

Şoferul era băut

În cazul triplului omor de la
Valea Bădenilor - Stoeneşti,
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Pavel Laurenţiu Durleci (în mijoc) a murit în penitenciar

Curs valutar: 1Euro - 4.6534 USD - 3.7919 Gramul de aur - 160.9739

