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Fructe şi legume mai
scumpe, cu peste
25% (pag.2)

Sporul natural negativ
al popula0iei s-a
accentuat! (pag.5)

Mălaiul, fructele și
produsele de igienă
s-au scumpit cel mai
mult în iunie! (pag.5)
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Răceală și critici!Atitudinea ostilă cu care tetratează unii te deranjeazăprofund. Chiar dacă cei dinanturaj nu sunt în apele lor, nutrebuie să otrăvească atmos-fera cu răceală, critici sau tăcerienervante. (pag.4)

Cum mi-a
nenorocit 

CEZ articolul
� pagina 2

”Doar victoria
contează!”

� pagina 5

~SPORT~

� pagina 6
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oa ne euro

Din punctul meu de vedere
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Subsemnatul BBăăddooii  DDuummiittrruu îmi
cer scuze public 

dd--lluuii  EENNOOIIUU  CCOONNSSTTAANNTTIINN
pentru faptul că am afirmat că
fostul comandant al Puşcăriei
Piteşti din cartierul Nord ar fi

tatăl dumnealui. 
Recunosc că am greşit, a fost o

confuzie de prenume. 

Zeci de poliţişti argeşeni
au coronAvirus!

Poliţist lovit cu
bâtA-n cAP!
Sâmbătă seara a fost ultraj, în comuna Coșești!
Un subofi0er a fost atacat de un individ beat și
bolnav psihic, fiind lovit cu bâta-n cap. Omul
legii intervenise să-l imobilizeze pe bărbatul

care a provocat scandal şi inten0iona să spargă
parbrizul echipajului de poli0ie! 

Fiind zilnic în stradă, la
intervenţii şi la acţiuni,
poliţiştii argeşeni nu au

scăpat de virusul cumplit. 
De la începutul pandemiei până
în prezent, mulţi oameni ai legii
au fost infectaţi. Dintre aceştia

numai patru s-au vindecat. 
Cei bolnavi fac parte din
cadrul IPJ Argeş, BCCO

Piteşti, DOS Piteşti şi UTAI.
De asemenea un ofiţer

argeşean cu experienţă, în
prezent adjunct al şefului

IPJ Olt, a fost confirmat
pozitiv cu SARS CoV -2

Agresor sexual liber, după
ce l-au iertat victimele!

Un individ care anul trecut a ajuns în
arest, după ce a agresat-o sexual pe

mama și pe sora concubinei sale, a fost
eliberat. Nu justi0ia este de vină!
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Judecătorii l-au condamnat în primă in-
stan0ă, însă la apel, au declarat încetarea
procesului penal după ce victimele și-au
retras plângerea. Adevărat, chiar cel acu-
zat le-a convins! Acum, atât inculpatul cât
și una din păr0ile vătămate sunt obligaţi

să plătească cheltuieli de judecată. Miza a
fost destul de mare! Bărbatul mai era con-
damnat într-un alt dosar și cea de a doua

sentin0ă l-ar fi dus direct după gratii!


