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PSD sprijină industria
auto românească! (pag.2)

IndustriaautodinRomâniaafostputernicafectatădepan-demie. Partidul Social Demo-crat,prinparlamentariideAr-geş şi Dolj, au înaintat un pro-iect de lege pentru revitaliza-reaacestuisegementeconomicimportant din ţara noastră.
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Curs valutar: Euro - 4.8319 USD - 4.2813 Gramul de aur - 243.8935

Proiecte de investiţii
noi în Piteşti! (pag.2)

Încadruluneiconferinţedepresă,primarulPiteştiuluiCor-nelConstantinIonicăaprezen-tat ieri, stadiul proiectelor fi-nanţate prin Compania Na-ţională de Investiţii. Cea maiimportantădintreacesteaesteSala Polivalentă Piteşti.
Pescuitul crapului în
condiţii extreme (pag.5)

Înfiecaresăptămânăvăvomprezentacâteobaltădepescuitdin Argeş şi nu numai, tehnicide pescuit la diverse specii depeşti,nade,momelişimonturipentruprindereaacestora,re-ţete culinare pe bază de peşteşicelemaiimportantelegiînvi-goareprivindpescuitulsportiv.
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nouă la DSP
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VICTORIA este
obligatorie!
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Echipaj SMURD
detaşat pe
Transfăgărăşan

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.

Instituţie din Argeş închisă
de COVID-19

Toată activitatea institu.iei
s-a mutat în on-line. Au fost

impuse restric.ii stricte, astfel
că, nimeni din afară nu mai
are voie să intre în clădire.

Trei angaja.i ai Oficiului de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Argeș au fost

depista.i cu coronavirus. Din acest
motiv majoritatea salaria.ilor au fost

plasa.i în izolare la domiciliu.

Activitatea instituţiei a fost întreruptă pe o periodă de 14 zile.
Toate spaţiile OCPI au fost dezinfectate deja de două ori.

Trei funcţionari publici
achitaţi de ICCJ! Încurcate

sunt căile
justi.ei!

Cei trei sunt: Au-
relian Maria, fost
primar al comu-

nei Drăganu, secretarul
general Adriana Poșta-

liu și inginerul agricol
Severică Tomescu.

După ce două instan-
.e din Argeș au con-

damnat trei func.ionari
publici pentru abuz în

serviciu, Înalta Curte de
Casa.ie și Justi.ie a ad-

mis recursul și a dispus
achitarea acestora.

Beat cri.ă, Olimpiu Adrian Vereș, de 45 de ani,
din comuna Căteasca, a înjurat pe stradă mai

mul.i trecători și s-a ales cu dosar penal pentru
tulburare a ordinii și liniștii publice. A fost con-
damnat definitiv, fiind încarcerat, sub acuza.ia

de tulburarea ordinii și liniștii publice.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Gafe şi încredere!Mare atenţie la afacerile pecare le închei astăzi, deoareceexistă marele risc al unei gafede proporţii care îţi poate lăsaportofelul gol! Cineva se bagăîn treburile tale cu intenţii clarnegative, ştiind să profite debunăvoinţa ta, de încrederea tasau poate chiar de naivitatea taîntr-o afacere pe care nu ocontrolezi perfect. (pag.4)

Având probleme mari
cu alcoolul, un bărbat
din Topoloveni a a-
juns la închisoare din
pricina acestui viciu.

Condamnat după ce 
a înjurat pe stradă!
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