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amenzile neplătite,
transformate în
închisoare
Un proiect de lege a fost iniţiat de peste 50 de deputaţi şi
senatori, cu scopul de a recupera amenzile neplătite. Dacă
va ﬁ aprobată legea, datoriile
provenite din amenzi s-ar putea
transforma în pedepse cu închisoarea pentru cei care nu le
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plătesc.

Melcii roşii fac
prăpăd
Grădinile de legume ale orăşenilor din Cîmpulung şi ale locuitorilor din satele învecinate au fost
invadate, în ultima perioadă, de
melci, spre necazul oamenilor,
care şi-au văzut culturile ruinate.
În nici un an nu s-a întîmplat ca
agricultorii să strîngă dezgustătoarele moluşte cu găleţile, atît de rău
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s-au înmulţit!

www.curier.ro

A plecat la mare să facă un ban şi şi-a găsit sfîrşitul

elev la „Dinicu Golescu”,
înecat pe litoral

un argeşean conduce
Comisia oNu pentru
Dezarmare
La şcoală, colegii i-au făcut un altar în bancă

Ambasadorul Ion Jinga, reprezentant permanent al României la
Organizaţia Naţiunilor Unite a fost
ales, de curînd, în fruntea Comisiei
ONU pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională. PAGINA 7

Tînărul, în vîrstă de 18 ani, din Republica
Moldova, care s-a înecat, la sfîrşitul săptămînii trecute, în apele Mării Negre, în staţiunea Neptun, era elev în clasa a XI-a la
Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, din
municipiul Cîmpulung. Băiatul plecase de
la şcoală, acum, la ﬁnal de cursuri, alături
de alţi prieteni, pentru a munci pe litoral,
în sezonul estival, însă soarta i-a
fost potrivnică şi s-a
întors acasă în coşciug. PAGINA

În vacanţă, la şcoli,
merg constructorii
În prezent, Primăria Piteşti are
în derulare sau în pregătire o
serie de investiţii la mai multe unităţi de învăţămînt din municipiu.
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Fosta adversară a
României, în Grupa H
Curierul zilei prezintă astăzi echipele din ultima grupă de la Mondial.
Grupa H de la Campionatul Mondial pare să ﬁe cea mai disputată,
pentru că sînt echipe destul de
echilibrate valoric. PAGINA 4

SoCIeTaTe
CoMeRCIală
cu sediul în Costeşti
Argeş reCruteAză:

- INGINeR
MeCaNIC,
- eleCTRoMeCaNIC
De INTReţINeRe
pentru abator
Costesti
Tel. 0744646479.
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Ion Colesnic

După ce a cerut în
instanţă anularea
ordinelor care l-au lăsat
fără fotoliul de primar,

FIrMă De
CONStruCŢII
ANGAJEAZĂ:

edilul de la aninoasa
revine la primărie!

- DulGHeRI
- zIDaRI
- INSTalaToRI

Răsturnare de situaţie în cazul primarului de la Aninoasa, Ştefan Benonie! Demis din funcţie de prefectul judeţului Argeş, la începutul lunii mai,
anul în curs, după ce a fost găsit incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate, edilul se poate întoarce la primărie. Asta pentru că instanţa de judecată i-a dat cîştig de cauză după ce, în urmă cu o lună, a cerut anularea
ordinului prefectului.
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Relaţii, la tel. 0724635724.

TRaNŞaToR CaRNe
Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat:
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum şi la
diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura
musculaturii carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare ori a
diverselor componente comandate;
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucrează ca parte a echipei de tranşare
carcasa şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de
linie.

Telefon 0729 800 579.

Ştefan Benonie

Cazul Înjunghiat în inimă

legistul a stabilit
că a fost crimă
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Acuzată de omor, Eana P. de 54
de ani, a fost reţinută pentru 24 de
ore, ieri ﬁind prezentată Tribunalului Argeş cu propunerea de arestare preventivă. Femeia este
acuzată că şi-a înjunghiat soţul imobilizat la pat din cauza unei paralizii. În faţa anchetatorilor soţia a
susţinut că bărbatul ei s-a sinucis.
Chiar şi după ce a fost reţinută,
acesta a negat că l-ar ﬁ ucis pe
bărbat. Medicul legist a constatat
însă la autopsie că leziunea care a
adus moartea bărbatului nu putea
ﬁ provocată decît de o altă persoană.

Eana P. a fost dusă la instanţă

Curs valutar: 1euro - 4.6587 USD - 3.9497 Gramul de aur - 164.8718

