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Încep lucrările de
reabilitare la Bazinul
Olimpic (pag.2)

În cadrul unui amplu pro-gramdeinvestiţiiprivindmon-tarea de panouri solare voravea loc şi lucrări de moder-nizare. Investiţiaestedepeste12 milioane de lei, fiind fina-n"ată prin Programul Opera-"ional Regional 2014 – 2020.

A murit Ionuţ Popa,
fost antrenor la
Mioveni (pag.6)

Ionu" Popa a plecat într-olumemaibună,astăzi,25iunie2020, după ce a pierdut luptagreapentruvia"ă,launanșitreilunidupăcelăsasecarierade-oparte.
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Curs valutar: Euro - 4.8422 USD - 4.3126 Gramul de aur - 244.3854

Nada de crap pentru
ape naturale (pag.5)

Lege PSD pentru
sprijinirea industriei
auto și de
electrocasnice! (pag.2)

COVID-19 la
Judecătoria
Câmpulung
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Au pierdut
cu Astra!

� pagina 3

~SPORT~

� pagina 7

Circulaţie
oprită pe mai
multe drumuri
din Argeş

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU
ULTRACENTRAL
80 mp, vizavi de Prefectura.
Tel. 0729 800 578.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 MP, hală
de ProduCţIe
Tel. 0729.800.578.

Fetiţă de 12 ani, decedată
în condiţii suspecte! Tragedie într-o

familie din comuna
Schitu Goleşti!

O fetiţă în vârstă de
12 ani a murit după
ce, spun
rudele
ar fi fost lovită de un cal.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei
Municipale Câmpulung au demarat o anchetă, pentru a se stabili

cu certitudine împrejurările în care copilul şi-a pierdut viaţa.

Băieţel căzut de la etaj!
În timp ce era cu bunica,

Un copil în vârstă de 2 ani şi 9 luni, a
căzut de la fereastra apartamentului în
care locuieşte, ieri dimineaţă. Micuţul a

fost rănit grav, fiind transportat la Spita-
lul de Pediatrie Piteşti. Are multiple frac-

turi şi traumatisme însă, spun medicii,
este stabil şi în afara pericolului.

Instanţa a redus pedeapsa
unui fost primar!

Primarul unei comune din
Argeş a fost condamnat defini-
tiv într-un proces de corupţie.

Acesta a primit o con-
damnare cu suspen-
dare de 1 an şi 4 luni,
pedeapsa fiindu-i

micşorată în urma
contestaţiei în anulare
ce i-a fost admisă de
Curtea de Apel Piteşti.
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Prietenie şi emoţii!Ai alături de tine un omcare îşi deschide inima înfaţatatocmaipentrucăareîncredere deplină în sfatu-rile tale. Din prietenie sin-ceră, îi vei oferi ajutorultău, convins că vei juca unrol cheie în rezolvarea pro-blemeicareîlmacină. (pag.4)
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