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Calm şi concentrare!Aveai o stare ciudată de ne-linişte, o emoţie negativă care ţise cuibărise în suflet, dar azi ori-zonturile se luminează. (pag.4)
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Instanţa a dat sentinţa împotriva lor

Tribunalul Argeş a dat ieri sentinţa în dosarul de
tentativă de omor. Unul dintre inculpaţi are de

executat o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni. Din neferi -
cire, deşi încă de la data scandalului, pe nu mele a

doi dintre partici panţii la încăierare, au fost emi se
mandate de arestare de preven tivă în lipsă, nici
până acum, aceştia  nu au fost găsiţi de poliţişti. 

Doi patroni condamnaţi
pentru evaziune fiscală

Argeşul în top4, infectaţi,
morţideCOVID-19! Judeţul Argeş

deţi ne un loc de
frunte în statis -
ticile sum bre
privind pande -
mia de corona -
virus. Astfel, în
ultima săp tămâ -
nă, judeţul nos -
tru s-a numărat
printre judeţele
cu cele mai
multe cazuri
noi, cu cele mai
multe decese. 

Agresori liberi de un an,
după un scandal sângeros 

În luna mai a anului trecut, trei tineri
din Câmpulung Muscel au provocat
un scandal sângeros într-o sală de jo-
curi din oraş, chiar în prima zi de
Paşti. Cea mai bună probă din do sar
au fost scenele de groază surprinse
de ca merele de supraveghere. 

Doi afacerişti argeşeni au fost con-
damnaţi sub acuzaţia de evaziune fis-

cală în formă continuată şi au de
plătit statului român despăgubiri în
valoare de 600.000 lei. Ca să se asi-

gure că banii vor fi recuperaţi, magis-
traţii Tribunalului Argeş au pus sub
sechestru bunuri ce le aparţin celor
doi inculpaţi. Decizia nu este defini-

tivă, putând fi atacată cu apel. 
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