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PNL îngroapă România
în datorii! (pag.2)

Parlamentarul de Argeş Si-mona Bucura Oprescu atrageatenţia asupra faptului că ţaranoastră a acumulat o datorieuriaşă,caurmareaîmprumu-turilor făcute de Guvern.
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Curs valutar: Euro - 4.8408 USD - 4.2716 Gramul de aur - 249.0787

Pescuitul crapilor
capitali (pag.5)

Mirajulcrapuluimareneur-mărește pe to'i și constituie –nu-i așa? – principala dimen-siune a acestui stil de pescuit.
"Vrem arbitraje
corecte!" (pag.7)

Egalul fără goluri înregis-trat de FC Argeş în partida dela sfârșitul săptămânii trecutecuTurrisTurnuMăgurele,dinprimaetapăaplay-off-uluiligiisecundeşimaialesmanieradearbitraj a centralului LucianRusandu care a anulat un golvalabil alb-violeţilor şi l-a eli-minatfoarteuşorpeAndreiPa-nait.

Pandemia
actuală este o

realitate
medicală
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CS Mioveni protes-
tează! Se sesi-
zează cineva?
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“Strategia a
fost făcută
să jucăm 11
la 11!”⚽

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hală
de producţie
Tel. 0729.800.578.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU
ULTRACENTRAL
80 mp, vizavi de Prefectura.
Tel. 0729 800 578.

S-a dus la spargere cu
concubina gravidă!

Ultima ispravă pe care a făcut-o acesta
a avut loc în urmă cu o săptămână,

atunci când a dat o spargere avându-i
parteneri pe fratele minor şi concubina

lui, acesta din urmă fiind însărcinată.

A fost condamnat pentru un
furt, este judecat în altă cauză

şi a fost reţinut în alt dosar.

La 21 de ani, un tânăr din
comuna Merişani are un

palmares bogat în furturi.

În două nopţi a furat
de 8.000 de lei
Ajuns în arest sub acuzaţia de furt calificat, un tânăr
în vârstă de 25 de ani, din comuna Coşeşti, va trebui

să răspundă în faţa legii pentru faptele sale.
Este acuzat că a dat două spargeri, în două
nopţi, de fiecare dată furând bunuri în va-
loare de 4.000 de lei, în total 8.000 de lei.

TraficanT de droguri
condamnat cu suspendare
La mai puţin de două luni de la data
arestării sale, un tânăr în vârstă de
26 de ani, a fost condamnat pentru

trafic de droguri. Cristian Andrei M.,
a recunoscut acuzaţile şi a încheiat
un acord cu procurorii DIICOT Pi-

teşti care instrumentau dosarul.
Având în vedere procedura simplifi-
cată, nu doar că a primit o pedeapsă

mică, comparativ cu gravitatea fapte-
lor, dar a fost condamnat cu suspen-

dare, fiind eliberat din arest.
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