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S-a sărbătorit hramul
Catedralei (pag.2)

OraşulMioveniaîmplinitie-rii 535 de ani de la prima saatestare documentară. Cu a-ceastăocazie,comunitateaora-şului din cuprinsul EparhieiArgeşului şi Muscelului a îm-brăcatierihainedesărbătoare.
Înscrieri, ca rezerviști,
în armată, până la ju-
mătatea lui iulie (pag.5)

Ministerul Apărării Na%io-nale(MApN)aanun%at recentcă organizează și în acest an ocampaniederecrutareșisele-c%ie pentru cei ce doresc să fieîncadra%icarezerviștivoluntari.

To,i elevii din Argeș vor
putea juca fotbal (pag.6)

Federa%iaRomânădeFotbaldorește să dubleze numărulcompeti%iilorșcolareprinaco-perirea a trei noi categorii devârstă: U14, U16 și U18.

Câte un million de
euro pentru amenaja-
rea de irigaţii (pag.5)
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PNL cere
responsabili-

tate dar ei
încalcă

măsurile!
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Simone Tempestini și
Sergiu Itu au câștigat

Raliului Argeșului
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S-au împlinit
trei ani de la
tragedia care
a înfiorat
România

Curs valutar: Euro - 4.8439 USD - 4.2988 Gramul de aur - 244.6308

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Luciditate şi seriozitate!Tu ai rezolvare la orice pro-blemă, pentru că analizezi lu-crurile lucid şi cu seriozitate. Bachiar ai putea avea sfaturipractice şi pentru alţii care-şibat capul cu tot felul de între-bări. (pag.4)

Arestaţi că vindeau 
droguri liceenilor

Doi tineri au fost arestaţi preventiv
fiind acuzaţi de trafic de droguri. 

Aceştia fac parte dintr-o grupare mai mare, 
ai căror membri au ajuns în arest în urma unor

percheziţii efectuate la mijlocul lunii mai.
Culmea este că ambii mai sunt cercetaţi într-un dosar de trafic de sub-
s tanţe psihoactive, instrumentat de procurorii DIICOT Piteşti din 2017. 

Afacerist câmpulungean 
condamnat 

Instanţa a dispus o pedeapsă
de 2 ani şi 6 luni închisoare
pentru Ionuţ Bragă , acesta
fiind găsit vinovat pentru 

evaziune fiscală.

În plus, bărbatul are de plătit la stat peste 200.000
de lei, considerat prejudiciu la bugetul de stat. 

A certat victima şi a părăsit
locul Accidentului!
Un tânăr care a provocat un accident rutier în centrul oraşului s-a
ales cu dosar penal fiind acuzat de vătămare corporală din culpă şi

părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor.  
În timp ce era la volanul maşinii sale, un Mercedes clasa E,

şoferul a accidentat uşor o femeie. După impact a oprit, dar nu ca
să ajute victima ci ca să o certe după care şi-a văzut de drum!
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