
~ Mai citiţi ~
Ion Mînzînă a verificat
stadiul unor lucrări
publice! (pag.2)

PreşedintelePSDArgeşşivi-cepreşedintealConsiliului Ju-de,eanArgeș, IonMînzînă,vi-cepreşedinteleCJArgeşMariusNicolaescu,alăturidedirecto-rulRegieiJude,enedeDrumuriArgeș, Alina Nicolau, au efec-tuat o vizită de lucru pentru averifica stadiul unor lucrărifinan,atedinbugetulCJArgeș.
A votat o lege împotriva
discriminării (pag.2)

Ieri, în ultima ședin,ă deplen din prima sesiune ordi-nară aacestui an, deputatulPSDSimonaBucuraOprescuavotat,alăturidecolegiidepar-tid, pentru un set de legi cu unimportant impact social.
România, minim 7 me-
ciuri în 2020 (pag.6)

UEFA a anun,at programulrevizuit al Ligii Na,iunilor,după decalarea partidelor in-terna,ionaledinmartieșiamâ-nareaEURO2020pentruvaraviitoare, ca urmare a pande-miei COVID-19.
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Ştie Ludovic Orban
în ce mizerie îl

bagă liberalii
argeşeni?
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6 amenzi
de 24,7
mii lei

Din punctul meu de vedere

Liga 2 se reia
cu meciul Argeşului la

Măgurele!

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Optimism şi încredere!Priveşti spre viitor cu în-credere pentru că se anunţă oetapă înfloritoare a vieţii tale.Schimbările pe care le-ai de-cis nu demult îşi arată dejaefectele şi ţi se par încântă-toare! (pag.4)

A murit un cunoscut
procuror!

Pe 28 octombrie urma să împlinească 73 de ani.
Acesta este un cunoscut procuror criminalist, din

cadrul mai multor Parchete din Argeş şi Olt. 

La şase luni de la comiterea faptei un bărbat din comuna
Pietroşani şi-a primit pedeapsa! Acesta a fost condamnat,
fiind acuzat de ultraj prin loviri şi alte violenţe şi conduce-

rea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Acesta a avut o carieră de peste patru
decenii şi s-a pensionat în 2016, chiar

în ziua în care împlinea 69 de ani. 

Ieri, a încetat din viaţă procurorul

Ion AngHelesCu.

Condamnat că a târât un
poliţist cu maşina!

În ziua de Crăciun, a urcat beat criţă la volan şi în timpul unui
control al oamenilor legii a luat un poliţist târâş cu maşina. Nu

din greşeală, ci cu intenţie, după cum a stabilit instanţa!
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Hoţi „ecologişti” au
furat arbuşti!

Mari iubitori de natură s-au arătat cinci ti-
neri de etnie romă din Mărăcineni care într-o
noapte de la sfârşitul lunii mai au furat peste

200 de arbuşti dintr-o pepinieră. 

Prejudiciul nu
poate fi recuperat

din cauză că ar -
buştii nu mai pot fi
plantaţi în această

perioadă. 3
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