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Încep înscrierile în
învăţămîntul primar
Prima fază a procesului de
completare şi depunere a cererilor de înscriere a copiilor în
învăţămîntul primar pentru anul
şcolar 2018-2019 se desfăşoară
între 8 şi 26 martie. A doua etapă
este programată între 12 şi 18
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aprilie.

Jandarmii au prins
19 infractori
Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Argeş a
prezentat, ieri, activitatea oamenilor din subordinea sa pe primele
două luni din acest an. Acesta a
precizat că principalul obiectiv a
fost de scădere a criminalităţii
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stradale.

www.curier.ro

După ce a furat din două supermarketuri,

Infractoarea, interzisă la
Cîmpulung

Infractoarea, interzisă
la Cîmpulung

După ce a sustras mai multe bunuri din două supermarketuri
din Cîmpulung, o tînără din comuna Merişani a fost condamnată
recent pentru furt în formă continuată, interzicîndu-i-se totodată
să mai intre în urbea musceleană. Rechizitoriul nr. 2225/p/2016
al parchetului de pe lîngă Judecătoria Cîmpulung a fost cel
care a dat posibilitatea instanţei să demareze trimiterea în
judecată a fetei pentru două infracţiuni de furt.
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Din cauză că a expirat împuternicirea,

Poliţia Argeş,
fără şef!
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Comisarului şef Bogdan Berechet şi comisarul şef Gabriel Gherghe

Senzaţional!!!

Neo - Pub
marea deSchidere, 10 martie,
în Piteşti - zona centru - vizavi de hotel magic.
Preparate la grill. Atmosferă de vis.
Preţuri super avantajoase!
Tel. 0727 665 554.

SC SAN SYSTEMS INDUSTRY
ureazã tuturor DOAMNELOR
şi DOMNIŞOARELOR un

8 Mare

cãlduros şi o
primãvarã
plinã de bucurii.

La mulţi ani!

Poliţiştii argeşeni nu
mai au un şef, oﬁcial! Împuternicirea
emisă pe o perioadă
de 6 luni, pe numele
comisarului şef Bogdan Berechet, a expirat la 1 martie.
Deocamdată nu a
fost emisă o altă împuternicire, ﬁind
desemnat la conducere adjunctul inspectorului
şef,
comisarul Gabriel
Gherghe.
Un proces început în 2014, ﬁnalizat recent, a dus la o situaţie inedită. Peste 200 de persoane ﬁzice şi juridice din comuna Rociu au
fost trecute administrativ în comuna Căteasca. Curios este faptul
că administraţia locală Căteasca ceruse în instanţă grăniţuirea a
62 de hectare şi a primit de 10 ori mai mult, adică 600 de hectare.

Tînăra a fost surprinsă în timp ce fura din supermarket

După un proces de grăniţuire,

Comuna Rociu,
mutată la Căteasca
a3
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De 8 Martie,

doresc tuturor mamelor,
soţiilor, fiicelor noastre,
colegelor o primăvara plină
de bucurii și speranţe.
Îmi doresc ca noi, bărbaţii, să avem mai
multă înţelepciune şi răbdare pentru a
oferi doamnelor din viaţa noastră atenţia,
dragostea şi liniştea de care au nevoie.

La mulţi ani!

Primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu

Oamenii au aﬂat cu stupoare despre decizia instanţei
- Mai citiþi -

Au prezentat achiziţiile iernii
CS Mioveni este pregătită de începerea sezonului, echipa antrenată de Laurenţiu Roşu intrînd în sfîrşit în
competiţie, după ce colegele de serie au început sezonul încă de acum două săptămîni, cu speciﬁcaţia că,
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săptămîna trecută, toate meciurile au fost amînate din cauza vremii.

Curs valutar: 1euro - 4.6597 USD - 3.7463 Gramul de aur - 160.5581

