Proiectul de lege a fost adoptat de Senat
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1.500 lei
amendă dacă
deranjaţi
vecinii!
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Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia InfoCons

A urcat 60
de locuri în
clasamentul WTA!
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Medicamentele
pentru răceală
au E-uri, sare
şi zahăr!
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Cazul Tînăr aruncat mort din maşină!

Colectarea datelor,
o muncă grea
Din afară, statistica pare că înseamnă doar multă matematică şi
multă migală la birou. Există însă o
muncă cu oamenii, care o precedă
pe cea de pe calculator. Unii, precum patronul Eurolines, Dragoş
Atanasiu, aﬁrmă că nu au încredere în datele privin hotelurile, care
nu pot ﬁ controlate. Pe de altă
parte e greu să obţii orice fel de
date.
pagina 2

„Piteştiul trebuie să
dea din nou fotbalişti
de valoare!“

Drogurile i-au provocat
3
edem pulmonar
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Unul dintre candidaţii la funcţia de
preşedinte al FRF, Ionuţ Lupescu, a
fost, astăzi, în campanie electorală
la Piteşti, în încercarea de a-i convinge pe cei care au drept de vot în
Adunarea Generală că merită să-i ia
locul lui Burleanu în fruntea fotbalupagina 4
lui românesc.

A pescuit în bălţile
de pe şosea
Sătul pînă peste cap de drumurile proaste din Rucăr, un bărbat
din localitate a protestat în urmă cu
cîteva zile, pe o arteră de circulaţie
comunală aşa cum a văzut şi el la
televizor prin alte zone ale ţării: a
ieşit la pescuit, la undiţă, în bălţile
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din gropi.

Controale încrucişate
în spitale!
Ministerul Sănătăţii a solicitat
Serviciilor de Control din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică să
efectueze controale încrucişate în
unităţile sanitare publice din toată
ţara. Astfel, inspectorii sanitari din
judeţul nostru veriﬁcă spitalele din
Capitală, iar inspectori din alte judeţe vin în Argeş pentru a veriﬁca
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unităţile sanitare.

Ancheta a fost extinsă şi de lucrătorii BCCO

Tînărul abandonat mort în blocul în care locuia se drogase înainte de
a-şi găsi sfîrşitul. asta reiese din declaraţia şoferului maşinii din
care a fost aruncat. Băiatul în vîrstă de 20 de ani mai spune că
în maşină, alături de el şi victimă, au mai fost alţi doi tineri,
iar înainte de tragedie, tocmai cumpăraseră droguri.

A avut două tentative de suicid într-o seară

A vrut să
moară ca
să-şi bîntuie
concubina
Tentativă de suicid, duminică
seara, în comuna Aninoasa! Pe
fondul unei căderi psihice, după
o ceartă cu concubina, Dan
Adrian Disa, de 43 de ani, din localitate, a încercat să se spînzure, nu o dată, ci de două ori.
De ﬁecare dată, gestul sinucigaş a fost stopat în primă fază
de nişte vecini, iar a doua oară
de poliţiştii de la secţia din
Schitu Goleşti.
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Două accidente
mortale, în
cîteva minute
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Doi bărbaţi au pierit loviţi
de maşină, duminică seară. primul a avut loc în
comuna Hîrseşti, acolo
unde un biciclist a fost
acroşat de un autovehicul.
La cîteva minute, un alt
apel a fost făcut la 112,
anunţînd un accident grav,
de această dată, în
comuna albota, unde un
bărbat traversa regulamentar cînd a fost izbit de o
dubiţă. La niciunul dintre
cazuri, echipajul
ambulanţei nu a mai
putut face altceva
decît să constate
decesul
victimelor.
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La Hîrseşti şi Albota,

În ambele cazuri se pare că şoferii ar ﬁ vinovaţi

Bărbatul a avut două tentative de suicid

Curs valutar: 1Euro - 4.6616 USD - 3.7864 Gramul de aur - 160.3111

