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Trei modele
Dacia în topu-
rile înmatri-
culărilor

Analize și
investiga,ii gratuite
la Mioveni (pag.2)

Conductă de apă
înlocuită după 100
de ani! (pag.5)

A început campanie de
dezinsecţie și
deratizare (pag.5)

”Eu mi-aş rupe
carnetul dacă aş da
un aşa roşu!” (pag.6)

Curs valutar: Euro - 4.8365 USD - 4.2843 Gramul de aur - 244.6054

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Energie şi ambiţie!Uneori, succesul e mult maiaccesibil decât ai putea crede,e nevoie doar să-ţi pui un pic înjoc energia, ambiţia şi cheful demuncă şi ai ajunge rapid aco-lo unde îţi doreşti. (pag.4)

Coronavirus la IPJ
Argeş!

Virusul a intrat și în rândul poli,iștilor din
cadrul IPJ Argeș. Deși, în mod oficial,  în

prezent este un singur caz confirmat, sunt
nici mai mult, nici mai pu,in, de 18 oameni

ai legii afla,i în izolare la domiciliu.

Neoficial numărul poliţiştilor
confirmaţi ar fi mai mare,
sursele noastre indicând 

cel puţin 5 oamenii ai legii
depistaţi pozitiv.

Afaceristul a pierdut procesul
cu mari companii 

S-a încheiat procesul dintre un
afacerist din Pitești și produ că -

torii unor mărci consacrate.
Piteșteanul vindea în magazinul

său încăl,ă minte și îmbră -
căminte care purta însemnele
Tommy Hilfinger, Con verse și

Polo, dar era marfă contrafăcută.
A fost judecat pentru in frac,iuni

la legea privind mărcile și
indica,iile geografice. Are de

plătit daune firmelor amintite.
Asta după ce fusese achitat de

Judecătoria Pitești. 

Risca să moară, din neatenţie!Un accident rutier a avut loc
ieri, în comuna Muşăteşti. 

Un şofer în vârstă de
57 de ani, a suferit

multiple leziuni după
ce a ajuns cu ma şina pe
contrasens fiind lovit
de o autobeto nieră.
Conducătorul auto a
rămas încarcerat în

maşina transformată
într-un morman de
fiare, după impact. 
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