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De ce Iohannis nu vrea transparenţă?

avem
generali
la secret
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Şedinţă de urgenţă la Prefectură pentru prevenirea pestei porcine africane

primarii au
reclamat
că se vînd
ilegal porci!

Vor să-şi apere
blazonul cu
o victorie!
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aţi
Atenţie! Nu lăs
uşile şi porţile
descuiate

hoţii voiajori
atacă gospodării
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Hoţii voiajori
acţionează în argeş,
dînd lovitura în
gospodării. indivizii
de etnie rromă
acţionează după o
metodă simplă, dar
sigură. Reuşesc să
fure sume importante
sau bunuri de valoare
din casele oamenilor
din mediul rural care
nu obişnuiesc să
încuie uşile. au furat
dintr-o gospodărie de
la Săpata bijuterii în
valoare de 1.000 de
lei. În luna ianuarie,
grupul de etnie rromă
a sustras din două
case din comuna
Recea, suma de
16.000 de lei.
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- Mai citiþi -

un piteştean, în
echipa untOlD!
Anul acesta, din staff-ul artistic
care s-a ocupat de desfăşurarea
impresionantă a festivalului a făcut
parte şi un piteştean. Este vorba
de Florin Dulică care alături de
echipa sa, a participat la ﬁlmarea
şi transmisia live a tuturor spectacolelor desfăşurate pe scena principală a UNTOLD.
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i-a explodat butelia
de benzină în mînă
Un instalator, în vîrstă de 32
de ani, din Ştefăneşti a fost rănit
miercuri seară, după ce i-a explodat o butelie de benzină în mînă.
Bărbatul încerca să repare un calorifer, folosind o lampă cu benzină. Tocmai schimbase
recipientul cînd s-a produs deﬂagraţia.
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ursoaica cu pui
va ﬁ relocată
Un urs de la Arefu va ﬁ împuşcat, iar o ursoaică cu doi pui
va ﬁ relocată. Măsurile au fost
date prin ordin al Ministrului Mediului şi urmează să ﬁe puse în
aplicare de reprezentanţii Ocolului Silvic Arefu.
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ileana, o baltă
accesibilă!
Curierul zilei şi-a propus să
vină în sprijinul pescarilor sportivi
din judeţul nostru, iar în ﬁecare
săptămînă, vă vom prezenta cîte
o baltă de pescuit din Argeş şi nu
numai.În această săptămînă, vă
vom prezenta lacul Balta IleanaRăzoare din judeţul Călăraşi, o
baltă bună pentru crap şi caras situată destul de aproape de Bucureşti.
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Taxi răsturnat în intersecţie

Extragerile LOTO:
LOTO 6/49: 41, 42, 25, 28, 38, 30
Noroc:
7953768
LOTO 5/40: 23 , 21, 38, 35, 28, 9

SUPER NOROC: 3 8 1 2 6 1
Joker: 26, 28, 40, 21, 24, 5
NOROC PLUS: 9 3 0 8 0 1

Ofer spre închiriere spaţiu cOmercial
ultracentral, central plaza, vis-a-vis de prefectură,
180 mp, parter, 185 mp, subsol, pretabil restaurant,
cafenea, sală de jocuri. tel 0729.800.578.

facturist
tranŞatOr carne
Locaţie: Costeşti-Argeş

Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat tranşator:
- 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 lucreaza ca parte a echipei de tranşare carcasa
şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de linie.

Telefon 0729 800 579.

La Poliţia Argeş

funcţia de inspector
şef, scoasă la concurs
Schimbări la vîrf, în Poliţia Argeş! A fost scoasă la concurs funcţia de inspector şef. Teoretic, ar putea obţine funcţia orice oﬁţer
cu experienţă, din cadrul IPJ Argeş şi nu numai. Practic, rămîne
de văzut! Un lucru este cert! Cei interesaţi nu au mult timp la dispoziţie să se hotărască dacă vor candida pentru post. Înscrierile
se încheie marţi.
Funcţia vacantă a fost scoasă la concurs

Un
taxi izbit
în plin de o
Skoda s-a
răsturnat, ieri,
în intersecţia de
lîngă teatrul Alexandru Davila. Un
pasager a fost rănit,
ﬁind scos de martori prin geamul lateral. Poliţiştii au
stabilit că şoferul
vinovat a trecut
pe culoarea
roşie a sem af or ului.
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pasagerul scos
de trecători
pe geam
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Pasagerul era rănit la cap şi avea multiple contuzii

Curs valutar: 1Euro - 4.6427 USD - 4.0039 Gramul de aur - 156.3168

