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„Lucrările executate în
toată -ara sunt doar pe
hârtie!” (pag.2)

Deputatul Simona BucuraOprescu, secretar executiv alPSDArgeș,aavutointerven(ieînplenulCamereiDeputa(ilorcu ocazia dezbaterii mo(iuniisimple împotriva ministruluiLucrărilor Publice, Ion Ștefan.
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263 de bilete de
tratament pentru
pensionari! (pag.5)

La Casa Jude(eană de Pen-sii Argeș a fost afișată o nouăserie de bilete de tratamentbalnear – seria 10, cu date deplecareînperioada10–15iu-lie 2020.
Mioveniul revine pe
locul 2! (pag.7)

CS Mioveni a revenit pe lo-culdoiînclasamentulplay-off-ului Ligii a II-a, după ce marţiseară a obţinut un punct dinconfruntarea cu Rapid, de pepropriul teren.

Oamenii fericiţi
nu jignesc pe
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Fiu de
primar,
nota 9,63
la BAC

Din punctul meu de vedere

Alb-violeţii aşteaptă
cu emoţii rezultatele

testării

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Seriozitate şi cinste!Starea de linişte care se in-stalează îţi convine de minune,pentru că te poţi relaxa sau tepoţi ocupa pe îndelete de une-le aspecte care necesită ceva maimult timp de gândire. (pag.4)

Chiţoiu se războieşte cu procurorii!
Fostul ministrul al Finanţelor nu se
lasă înfrânt. Acesta se războieşte cu
procurorii după ce i-au fost respinse

obiecţiunile la expertiza care îl scoate
vinovat de producerea accidentului

mortal din 26 decembrie, anul trecut.
Acesta a făcut plângere împotriva

ordonanţei procurorului, sesizarea
urmând să fie soluţionată de prim-
procurorul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Argeş. 

Maşinile de poliţie ruginite şi
uzate, vor fi amintire! 

În timp ce numărul cazurilor de COVID-19 cresc zilnic

Secţia ATI Mioveni, 
tot închisă!

De sâmbătă, Secţia ATI din cadrul
Spitalului suport COVID-19 Mioveni a fost

închisă, din lipsă de medici. Toţi pacienţii
aflaţi în stare gravă au fost transferaţi în

mai multe spitale din ţară. Unii 
dintre au şi decedat în ultimele 

zile, numărul deceselor în Argeş 
ajungând la 58. 

Deşi primarul Ion Georgescu şi
prefectul Emanuel Soare au

încercat să găsească soluţii de
detaşare de personal din alte

judeţe din nefericire nu s-a
putut realiza. 

Un lot de 17 auto speciale
noi au fost repartizate In-

 spectoratului de Poli-ie Ju-
de-ean Argeș. Acestea vor
înlocui o parte din tre ve-

chile maşini pe care poliţişti
erau nevoiţi să le folosească
în timpul misiunilor. Parcul
auto al IPJ Argeş este în con-

tinuare învechit, o mare
parte dintre auto vehicule

fiind pro duse de 14 ani. 
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